
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від     26   березня  2015  р.                                                     № 31  

     

м. Знам’янка 

 

Про  організацію  виконання  та  контроль 

за  виконанням  програми  економічного  і  

соціального  розвитку  м. Знам’янка на 2015  рік 

 

З  метою  реалізації  програми  економічного  і  соціального  розвитку  м. Знам’янка  

на  2015  рік,  затвердженої  рішенням  міської  ради  від 21 листопада  2014  року  №1538, 

розпорядження  голови облдержадміністрації  від  23 березня 2015  року  №113-р «Про  

організацію  виконання  та  контроль  за  виконанням  програми  економічного і  

соціального  розвитку  області  на  2015  рік»,  керуючись ст. 42  Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні»: 

 

1. Визначити  відповідальними  за  виконання  основних  завдань  програми 

економічного  і  соціального  розвитку  м. Знам’янка  на 2015  рік  відділи  та  управління  

міськвиконкому  згідно  додатку. 

2. Відповідальним  виконавцям забезпечити  виконання  основних  завдань  програми  

економічного  і  соціального  розвитку  м. Знам’янка  на 2015  рік  та  надання  інформацій  

про  стан їх  виконання  на  узагальнення   відділу  економічного  розвитку,  

промисловості, інфраструктури  та  торгівлі   міськвиконкому  до 10  числа   місяця,  

наступного  за  звітним  кварталом.    

3. Контроль за виконанням  розпорядження  покласти  на т.в.о. першого  заступника  

міського  голови,  начальника  фінансового  управління  міськвиконкому  Т.Іваськів. 

. 

 

 

Міський голова         І. Крижановський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до  розпорядження  міського голови 

від   26    березня  2015  року  № 31 
 

Відповідальні 

за  виконання  основних  завдань  програми 

економічного  і  соціального  розвитку  м. Знам’янка  на 2015  рік  
 

№пп Зміст  першочергових  завдань програми Виконавці 

1 Зміцнення  промислового  потенціалу   

1.1 введення нових виробничих  потужностей за  рахунок завершення 

будівництва 3-ї черги виробництва з реконструкцією та розширенням 

існуючих приміщень і будівель "Заводу з виробництва 

металопластикових виробів та нестандартних конструкцій" ТОВ 

Геоід" 

Відділ економічного 

розвитку, промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

1.2 підвищення інвестиційної  діяльності у промисловості за  рахунок:  

початку будівництва другої черги комплексу по збереженню та  

переробці зерна ТОВ "Знам'янське ХПП" та  реконструкції 

колишньої продбази під другу чергу виробництв ТОВ 

"Агропродукт" 

-«- 

1.3 сприяння  промисловим  підприємствам  у  розвитку  їх  

зовнішньоекономічної  та  виставкової  діяльності  з  метою 

просування  продукції  на  внутрішні і зовнішні  ринки 

-«- 

2  Розбудова  дорожньої  інфраструктури 

2.1 проведення  капітального  ремонту  автомобільних  доріг загального 

користування  місцевого  значення 

Управління МА та ЖКГ 

2.2 проведення  поточного  ремонту  доріг загального користування  

місцевого  значення 

-«- 

2.3 реконструкція  пішохідного  переходу  від  залізничного  вокзалу  

для  мешканців  південного  мікрорайону  та  працівників  

обласної бальнеологічної  лікарні  по  вул. Макаренка  в м. 

Знам’янка 

-«- 

3 Поліпшення матеріально-технічної  бази  закладів  соціальної сфери   

 Освіта  

3.1 реконструкції двох корпусів ДНЗ №7 «Козачок» по вулиці 

Чайковського, 13 

Відділ  освіти 

3.2 капітальний  ремонт ДНЗ №6 «Сонечко» та ДНЗ №3 «Івушка» -«- 

3.3 капітальний  ремонт (заміна  вікон на енергозберігаючі) ІІ черга 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №3 

-«- 

 Соціальний  захист  

3.4 реконструкція приміщення  терцентру  з  метою  розширення  

медико-соціальних послуг; 

Управління  соціального 

захисту  населення 

3.5 придбання  автомобіля  під  «соціальне  таксі» -«- 

4 Ефективне  використання земельних  ресурсів  

4.1 встановлення  меж  міста Відділ земельних питань 

4.2 інвентаризація  земельних  ділянок -«- 

4.3 впорядкування відомостей  про  земельні  ділянки  власників  

землі  та  землекористувачів 

-«- 

4.4 продаж земельних  ділянок  несільськогосподарського  

призначення 

-«- 

4.5 проведення аукціонів з  набуття права оренди  та  продажу  

земельних  ділянок  та  земель  водного  фонду 

-«- 

4.6 контроль  за  своєчасним проведенням оплати за оренду землі -«- 



5 Житлово-комунальне господарство  

5.1 реконструкція  покрівель  багатоповерхових  житлових  будинків Управління МА та ЖКГ 

5.2 капітальний  ремонт  ліфтового  господарства -«- 

5.3 реконструкція  систем газо- та електропостачання 

багатоповерхових  будинків  

-«- 

5.4 реконструкція  вуличних  електромереж  в  т.ч.  мереж освітлення  

міста 

-«- 

5.5 проведення  робіт  по  озелененню  міста та  покращення  його  

санітарної  очистки  та  благоустрою 

-«- 

5.6 стимулювання створення об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ); 

-«- 

 

 
 

 

 
 


