
Україна 
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від  12   червня    2015 р.                          № 75 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету 

Знам'янської міської ради 

на липень 2015 року 
 

 

 

   З метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності структурних 

підрозділів виконавчого комітету Знам’янської міської ради, керуючись ст. 40,  п/п 20 п.3 

ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

 

                1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Знам’янської міської ради на липень 

2015 року (далі – план роботи), що додається. 

 

            2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради забезпечити безумовне виконання плану роботи, інформаційні звіти надати    

організаційному відділу   до 20 липня 2015 року. 

 

           3. Організаційну  відділу інформаційний звіт про виконання плану роботи надати 

керуючій справами міськвиконкому Л.І.Меренковій  до 25 липня 2015 року. 

 

          4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників міського 

голови та керуючу справами міськвиконкому відповідно до розподілу функціональних 

повноважень.  

 

 

 

 

Міський голова                                   І.Крижановський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

 розпорядженням міського голови 

 від  «   12   »  червня  2015 року №75 

      

 

ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 

Виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

на липень 2015 року 
 

№  Дата  Місце проведення Зміст заходу та форма його проведення Спікери 

1 2 3 4 6 

Розділ 1. Основні заходи 

 01.07.2015  м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання організаційного комітету по 

підведенню підсумків щорічного міського 

конкурсу на звання «Знам’янчанин  року» 

Адамович Н.А. – секретар міської 

ради 

 02.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання організаційного комітету з нагоди 

відзначення в місті Дня Прапора та Дня 

незалежності України  

Л.Меренкова – керуюча справами 

міськвиконкому 

 03.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання організаційного комітету з нагоди 

святкування Дня міста 

Л.Меренкова – керуюча справами 

міськвиконкому 

 06.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Загальноміська нарада при міському голові Заруцький А.А. – заступник 

міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

 06.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 17, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання комісії «По наданню державної 

адресної соціальної  допомоги населенню 

міста» 

Волошина А. М. – начальник 

УСЗН 

 06.07.2015 м. Знам’янка Засідання комісії «Турбота і милосердя» Волошина А. М. – начальник 



вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

УСЗН 

 07.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини Карпук Л.Д. – начальник служби 

у справах дітей 

 07.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання постійно-діючої комісії з безпеки 

дорожнього руху 

Заруцький А.А. – заступник 

міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

 07.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання дозвільного центру Ущаповська В.М. – державний 

реєстатор 

 07.07.2015  День ЦСССДМ на базі КВІ для надання 

соціальних послуг неповнолітнім, засудженим 

з іспитовим терміном 

Шевченко Н.В. – директор 

ЦССССДМ 

 08.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання міської  комісії з питань 

забезпечення своєчасності і повноти сплати 

податків та погашення заборгованості із 

заробітної плати, пенсій та інших соціальних 

виплат 

Волошина А. М. – начальник 

УСЗН 

 08.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання організаційного комітету з нагоди 

відзначення в місті Дня Прапора та Дня 

незалежності України  

Л.Меренкова – керуюча справами 

міськвиконкому 

 09.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання президії громадської ради при 

виконавчому комітеті Знам’янської міської 

ради 

Загородня В.Г. – начальник 

відділу інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

 09.07.2015 мЗнам’янка Центральна 

районна лікарня 

Консультпункт з питань попередження 

раннього соціального сирітства 

Шеченко Н.В. – директор 

ЦСССДМ 

 10.07.2015 м. Знам’янка Засідання виконавчого комітету Знам’янської Меренкова Л.І. – керуюча 



вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

міської ради справами міськвиконкому 

 13.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання міської комісії сприяння контролю за 

дотриманням законодавства України про 

свободу совісті та релігійні організації 

Меренкова Л.І. – керуюча 

справами міськвиконкому 

 13.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 17, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання комісії «По наданню державної 

адресної соціальної  допомоги населенню 

міста» 

Волошина А. М. – начальник 

УСЗН 

 14.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання президії громадської ради при 

виконавчому комітеті Знам’янської міської 

ради 

Загородня В.Г. – начальник 

відділу інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

 14.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання дозвільного центру Ущаповська В.М. – державний 

реєстратор 

 14.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Нарада з керівниками бюджетних установ 

щодо проведення ремонтів та підготовки 

закладів до роботи в осінньо-зимовий період 

Іваськів Т.А. – т.в.о. першого 

заступника міського голови, 

начальник фінансового 

управління 

 15.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання комісії з розгляду питань надання 

одноразової грошової допомоги постраждалим 

особам та особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території України або 

району проведення антитерористичної операції 

Волошина А. М. – начальник 

УСЗН 

 15.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання міської  робочої групи  з питань 

легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення 

Волошина А. М. – начальник 

УСЗН 

 16.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

Засідання комісії «Турбота і милосердя» Волошина А. М. – начальник 

УСЗН 



виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

 17.07.2015 виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання адміністративної комісії при 

міськвиконкомі 

Данільченко Ю.В. – начальник 

юридичного відділу 

 17.07.2015  м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

приміщення міськради, 

каб.49,46  

Проведення конкурсу виконавців земельних 

торгів    

 Грицюк А.А. – начальник 

відділу земельних питань 

       

 20.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 17, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання комісії «По наданню державної 

адресної соціальної  допомоги населенню 

міста» 

Волошина А. М. – начальник 

УСЗН 

 20.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання організаційного комітету з нагоди 

відзначення в місті Дня Прапора та Дня 

незалежності України  

Л.Меренкова – керуюча справами 

міськвиконкому 

 21.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини Карпук Л.Д. – начальник служби 

у справах дітей 

 21.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання дозвільного центру Ущаповська В.М. – державний 

реєстратор  

 22.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання міської  комісії з питань 

забезпечення своєчасності і повноти сплати 

податків та погашення заборгованості із 

заробітної плати, пенсій та інших соціальних 

виплат 

Волошина А. М. – начальник 

УСЗН 

 22.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання  депутатських комісій Адамович Н.А. – секретар міської 

ради 

 23.07.2015 м.Знам’янка  Консультпункт з питань попередження Шеченко Н.В. – директор 



Центральна районна 

лікарня 

раннього соціального сирітства ЦСССДМ 

 22.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Презентація звіту про виконання міського 

бюджету за І півріччя 2015 року 

Іваськів Т.А. – т.в.о. першого 

заступника міського голови, 

начальник фінансового 

управління 

 24.07.2015  м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради 

Меренкова Л.І. – керуюча 

справами міськвиконкому 

 24.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання сесії Знам’янської міської ради Адамович Н.А. – секретар міської 

ради 

 24.07.2015 м. Знам'янка, вул. 

Жовтнева,19 , виконавчий 

комітет Знам'янської 

міської ради, зал засідань 

Засідання координаційної ради з питань 

підприємництва щодо розгляду надходжень 

місцевих податків і зборів 

Третьякова К.В. – начальник 

відділу економічного розвитку, 

промисловості та торгівлі 

 27.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 17, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання комісії «По наданню державної 

адресної соціальної  допомоги населенню 

міста» 

Волошина А. М. – начальник 

УСЗН 

 28.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання  міської координаційно-методичної 

ради по правовій освіті населення 

Данільченко Ю.В. – начальник 

юридичного відділу 

 28.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання дозвільного центру Ущаповська В.М. -  

 29.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання комісії з розгляду питань надання 

одноразової грошової допомоги постраждалим 

особам та особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території України або 

Волошина А. М. – начальник 

УСЗН 



району проведення антитерористичної операції 

 30.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання постійно-діючої комісії про стан 

розгляду  звернень громадян 

Меренкова Л.І. – керуюча 

справами міськвиконкому 

 31.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання міської  робочої групи  з питань 

легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення 

Волошина А. М. – начальник 

УСЗН 

 31.07.2015 м. Знам’янка 

вул. Жовтнева, 19, 

виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради 

Засідання організаційного комітету з нагоди 

відзначення в місті Дня Прапора та Дня 

незалежності України  

Л.Меренкова – керуюча справами 

міськвиконкому 

 Розділ 2. За участю громадськості  

 01.07.2015 м.Знам’янка 

УПЦ міста 

Хресний хід «За мир в Україні» з нагоди 1000-

ліття  упокоєння  рівноапостольного князя 

Київського Володимира Великого 

Загородня В.Г. – начальник 

відділу інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

 03.07.2015 м.Знам’янка 

Північна та південна 

частина міста, вокзал та 

центр міста 

Проведення нічних рейдів до місць масового 

збирання молоді 

Карпук Л.Д. – начальник служби 

у справах дітей 

 03.07.2015 м.Знам’янка 

УПЦ міста 

Хресний хід «За мир в Україні» з нагоди 1000-

ліття  представлення  рівноапостольного князя 

Володимира 

Загородня В.Г. – начальник 

відділу інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

 03.07.2015 м. Знам’янка, 

 вул. Жовтнева,53 

Збори громадян за місцем проживання з 

питання обрання членів органів самоорганізації 

населення.    

 Брунцвік Н.В. – начальник 

відділу по обслуговуванню ради 

Знам’янської міської ради 

  

 04.07.2015 м.Знам’янка 

вул. Глібко, 28 

Територіальний центр 

Проведення благодійних обідів для 

малозабезпечених осіб за сприянням 

благодійної організації «Нове покоління» 

Костікова Т.М. – директор 

територіального центру 

соціального обслуговування 

м.Знам’янка 

  

 09.07.2015 Знам’янський район Проведення екскурсії місцями пов’язаними з Загородня В.Г. - начальник 



с.Диківка 

Богоявленський жіночий 

монастир 

історією християнства для працівників 

державних установ, організацій 

відділу інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

 10.07.2015 м.Знам’янка 

Північна та південна 

частина міста, вокзал та 

центр міста 

Проведення нічних рейдів  «Діти вулиці», 

«Вокзал» 

Карпук Л.Д. – начальник служби 

у справах дітей 

 11.07.2015 м.Знам’янка 

вул. Глібко, 28 

Територіальний центр 

Проведення благодійних обідів для 

малозабезпечених осіб за сприянням 

благодійної організації «Нове покоління» 

Костікова Т.М. – директор 

територіального центру 

соціального обслуговування 

м.Знам’янка 

  

 17.07.2015 м.Знам’янка 

Північна та південна 

частина міста, вокзал та 

центр міста 

Проведення нічних рейдів  «Діти вулиці», 

«Вокзал» 

Карпук Л.Д. – начальник служби 

у справах дітей 

 18.07.2015 м.Знам’янка 

вул..Жовтнева, 30 

Міський Палац культури 

(дитячий майданчик) 

Майстер-клас «Краса, що створена руками» 

Бабаєва С.М. – начальник відділу 

культури та туризму 

 18.07.2015 м.Знам’янка 

вул. Глібко, 28 

Територіальний центр 

Проведення благодійних обідів для 

малозабезпечених осіб за сприянням 

благодійної організації «Нове покоління» 

Костікова Т.М. – директор 

територіального центру 

соціального обслуговування 

м.Знам’янка 

  

 19.07.2015 м.Знам’янка 

дитячі майданчики 

Літературна гра «Розпочались канікули – нам 

сумувати ніколи» 

Бабаєва С.М. – начальник відділу 

культури та туризму  

 24.07.2015 м.Знам’янка 

Північна та південна 

частина міста, вокзал та 

центр міста 

Проведення нічних рейдів до місць масового 

збирання молоді 

Карпук Л.Д. – начальник служби 

у справах дітей 

 25.07.2015 м.Знам’янка 

вул. Глібко, 28 

Територіальний центр 

Проведення благодійних обідів для 

малозабезпечених осіб за сприянням 

благодійної організації «Нове покоління» 

Костікова Т.М. – директор 

територіального центру 

соціального обслуговування 



м.Знам’янка 

  

 28.07.2015 м.Знам’янка 

УПЦ міста 

Святкове богослужіння  з нагоди річниці 

Хрещення Київської Русі 

Загородня В.Г. – начальник 

відділу інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

 31.07.2015 м.Знам’янка 

Північна та південна 

частина міста, вокзал та 

центр міста 

Проведення нічних рейдів  «Діти вулиці», 

«Вокзал» 

Карпук Л.Д. – начальник служби 

у справах дітей 

 

 

 

 


