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 Відповідно до рішення міської ради від 19.02.2016 року №130 «Про затвердження 

Положення про звітування Знам’янського  міського голови, виконавчих органів, постійних  

комісій та депутатів Знам’янської міської ради», керуючись ст.ст.42,26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В и р і ш и л а : 

 

1. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за 1 квартал 2016 року взяти 

до відома (додається). 

 

Міський голова    С.Філіпенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шановні знам'янчани! 

             Щиро дякую кожному з вас за те, що довірили мені керувати змінами у нашому з вами 

місті!     Діяльність розпочинали без права і часу на "розкачку". Опалювальний сезон, зима, 

новий бюджетний процес, нова міська рада. Довелося приймати кардинальні кадрові рішення, 

виправляти помилки, наздоганяти. Про те, за досить короткий проміжок часу маємо немало 

досягнень на користь громади. Були і помилки. Вчимося, робимо висновки. Багато із зробленого 

матиме результат найближчим часом. 

           Перше завдання, яке ставив перед собою, - зробити владу відкритою для всіх вас. Ми 

різними способами спрощуємо вашу комунікацію з міською радою. Традиційні паперові 

звернення та листи, відповіді, на які доводиться чекати тижнями, мінімізуються: тепер до 

чиновників можна звернутися через соціальну мережу, електронне звернення, телефоном на 

гарячу лінію тощо. Свої ідеї щодо розвитку міста можна запропонувати у вигляді петиції. Не 

виходячи з дому відтепер можна повідомити про комунальні проблеми і навіть замовити довідку 

чи інший документ, побачити, як формується і витрачається міський бюджет. Для чого це 

робиться? Мета єдина - ваш комфорт та повний доступ до інформації. А ще - ваша участь у 

розвитку міста. 

               Те, що ви покладаєте на мене сподівання у вирішенні проблем, посилює 

відповідальність перед кожним з вас. Жоден брак часу чи втома не примусить мене відмовитися 

від особистого спілкування з  вами, двері мого кабінету відкриті! 

         Я переконаний - кожен з вас має право знати все, що відбувається у міській раді, мати 

інформацію про всі рішення, всі події, про всі плани. Саме тому,   на сайті  міської ради,    щодня 

оновлюється вся інформація про нашу роботу,   Сайт Знам'янської міської ради ,    газета 

"Знам'янські вісті" - не формальне місце для оприлюднення документів, а дзеркало нашої роботи  

- чи не головні медіямайданчики для інформації про те, що відбувається в Знам'янці. Навіть 

такий складний документ, як б'юджет міста, ми візуалізували для вашої зручності. Тепер ви 

можете контролювати кожну копійку зі скарбниці. 

           Ми впоралися з опалювальним сезоном, покращили прибирання міста. Попереду - багато 

роботи. Маємо багато планів та ідей, деякі з них уже починаємо реалізовувати. Сподіваємося на 

вашу допомогу та підтримку! Любіть наше місто, шануйте його історію, працюйте над його 

майбутнім! І тільки тоді нам разом усе вдаватиметься! 

Нові підходи до кадрової політики 

Основною формою роботи ради були і залишаються сесії. За звітний період відбулося 10 

пленарних засідань сесій Знам’янської міської ради сьомого скликання. Свої повноваження рада 

реалізовувала шляхом прийняття рішень, яких за звітний період ухвалено - 165.  

 Призначено 2-х заступників міського голови, керуючу справами міськвиконкому, створений 

виконавчий комітет, обраний секретар міської ради, утворені депутатські фракції та профільні 

комісії. 

Призначені керівники деяких комунальних підприємств, управлінь та відділів міської ради. 

Оголошено конкурси на ряд вакансій. 

Моя мета - залучити до процесу управління містом найкращих фахівців. Тож, закликаю всіх 

патріотів міста, закатавши рукава, ставати поруч і працювати разом. 

     Нинішній депутатський корпус складає 34 депутати.    Більшість  з них  обізнані з проблемами 

міста, а головне – спроможні їх вирішувати та результативно працювати в раді, відстоюючи 



інтереси своїх виборців і міста в цілому. І у цьому їм допомагають небайдужість та активна 

життєва позиція. 

         З урахуванням фахової підготовки депутатів, сформовано сім депутатських комісій 

міської ради, які активно вивчають та обговорюють проекти рішень напередодні кожного 

пленарного засідання: 

  постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку міста (гол. М.Терновий); 

постійна комісія з питань освіти, культури, молоді та спорту (гол. Ю.Сопільняк); 

постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього 

природного середовища (гол. А.Тесленко); 

постійна комісія з питань землекористування та будівництва (гол. О.Кузін); 

постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності (гол. 

Л.Семиніна); 

постійна комісія з питань споживчого ринку, підприємництва та правової політики (гол. 

С.Кліпацький); 

постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (гол. 

В.Мацко). 

Депутати виступають на пленарних засіданнях сесій, вносять пропозиції до їх рішень та 

порядку денного, обговорюють та відстоюють свої позиції з тих чи інших питань.        

Станом на 01.04.2016 року у міській раді на контролі знаходяться 44 міські цільові 

програми, в т.ч. -  затверджено 5 нових програм. Заслухано 6 звітів про хід виконання програм, а 

також внесено 5 змін та доповнень до міських програм. 

За звітний період відбулось 25 засідань постійних комісій міської ради сьомого скликання, 

у т.ч. спільних – 2. У І кварталі 2016 року проведено День депутата, на якому було обговорено 

питання: «Про подання депутатами міської ради декларацій про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік»; Закон України «Про доступ до публічної 

інформації»; Закон України «Про запобігання  корупції» та зміни до нього. Конфлікт інтересів. 

Депутатами міської ради проводилися зустрічі з виборцями на  виборчих округах, з 

головами квартальних та будинкових комітетів.  

Питання, порушені депутатами міської ради, виносяться на розгляд пленарних засідань та 

передаються на виконання відповідальним структурним підрозділам виконавчого комітету, 

державним установам та організаціям. Протягом звітного періоду надійшло від депутатів 

Знам’янської міської ради сьомого  скликання – 54 депутатських запитів, а також  152 

депутатських звернень, на які надано відповіді та прийнято відповідні рішення. 

          Варто відзначити, що значну кількість рекомендацій постійних депутатських комісій з 

соціально-економічних,  житлово-комунальних, гуманітарних питань було враховано в роботі 

виконавчого комітету. 

          Виконавчим органом Знам'янської міської ради є її виконавчий комітет у складі 12 членів 

виконкому. 

        Міськвиконком значну увагу приділяв вирішенню економічних, соціальних питань щодо 

поліпшення життєзабезпечення інвалідів, ветеранів війни та праці. Вирішувалися питання 

надання допомоги дітям з багатодітних та неблагополучних сімей, контролювалося  належне 

виконання опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування. Розглядалися питання :літнього відпочинку та оздоровлення дітей, забезпечення і 

захисту їх прав і законних інтересів. Приділялася велика увага питанням профілактики та 

охорони здоров’я населення, розвитку середньої освіти, малого підприємництва. На постійному 

контролі знаходилися питання роботи комунальних служб, торгівлі та інші аспекти життя 

територіальної громади. Значна увага мною приділялася питанням боротьби із корупцією, 

дотриманням виконавської дисципліни посадовими особами та уважного ставлення до всіх 

мешканців міста. 

        Протягом січня - березня 2016 року  відділом загальним,  контролю та роботи зі 

зверненнями громадян проведено 5 засідань виконавчого комітету, на яких було прийнято 82 

рішення, серед яких питання соціального і економічного розвитку міста, житлово-комунального 



господарства, будівництва, транспорту, торгівлі і побуту, питання розгляду заяв та звернення 

громадян.  

         У межах компетенції міського голови ним було видано 53  розпорядження.  

 Протягом січня - березня 2016 до міськвиконкому через відділ загальний, контролю та роботи зі 

зверненнями громадян надійшло:  від вищестоящих органів – 600 документів; від підприємств, 

установ і організацій міста – 284 документів. 

 235 звернення громадян надійшли на розгляд з урядової телефонної «гарячої лінії» через обласну 

державну адміністрацію, по яких прийнято відповідні рішення та надано письмові роз’яснення 

заявникам. 

           Протягом   січня - березня 2016 до виконавчого комітету Знам`янської міської ради 

надійшло 290  звернень громадян, що на 142 звернення більше, порівняно з відповідним 

періодом 2015 року. 

Під мій особистий контроль   взято роботу із зверненнями громадян щодо здійснення 

виплат заробітної плати, виконання чинних Законів України, інших нормативно-правових актів, 

доручень Президента України стосовно соціального захисту найменш захищених верст 

населення. Особлива увага приділяється вирішенню питань, які порушують ветерани війни і 

праці, інваліди, пенсіонери, особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, багатодітні сім`ї, 

діти-інваліди, одинокі матері, переселенці з тимчасово окупованої території та районів  

проведення антитерористичної операції , які потребують соціального захисту та підтримки, 

учасники АТО. 

Особисті та особисті виїзні прийоми проводяться міським головою та секретарем міської ради 

відповідно до графіків, затверджених розпорядженням міського голови від 29 січня 2016 року 

№17 та розпорядженням міської ради №6 від 01.02.16р, „Про затвердження графіка особистого 

прийому та особистого виїзного прийому громадян керівництвом виконавчого комітету 

Знам`янської міської ради». 

          Протягом І кварталу  було проведено 3 засідання  міської постійно діючої комісії з питань 

розгляду звернень громадян згідно графіку, затвердженого розпорядженням міського голови. 

 

Бюджет міста за звітний період 

 

         Фінансовим управлінням Знам’янського міськвиконкому на протязі І кварталу 2016 

року проводилась відповідна робота, яка була спрямована на забезпечення належного виконання 

міського бюджету та економного витрачання  бюджетних коштів.  

 

Станом на 18 березня 2016 року до загального фонду міського бюджету м. Знам’янка 

надійшло власних і закріплених доходів у сумі 18733,8 тис. грн., що складає 111,1% виконання 

планових показників за січень – березень 2016 року (затверджено з урахуванням змін 16865,9 

тис. грн.) та 24,3% до затверджених доходів на 2016 рік (план року з урахуванням змін складає 

76907,2 тис. грн.). 

До спеціального фонду міського бюджету м. Знам’янка (без врахування власних 

надходжень бюджетних установ) надійшло доходів у сумі 51,6 тис. грн., що у 2,5 р. більше 

планових показників за січень – березень 2016 року (затверджено з урахуванням змін 21,0 тис. 

грн.) та 18,9 % до затверджених доходів на 2016 рік (план року з урахуванням змін складає 273,0 

тис. грн.). 

Станом на 18.03.2016 року в міському бюджеті м.Знам’янка проведено видатки на загальну 

суму 35887,3 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 34839,3 тис.грн., по спеціальному 

фонду – 1048,0 тис.грн в тому числі бюджет розвитку – 17,0 тис.грн. 

Протягом січня – березня 2016р. на захищені видатки загального фонду міського бюджету 

спрямовано – 16332,3 тис.грн, або 86,0% від обсягу видатків без урахування міжбюджетних 

трансфертів з державного бюджету. За економічними статтями видатки становлять : на заробітну 

плату з нарахуваннями – 13002,3 тис.грн, медикаменти – 83,6 тис.грн., харчування –  376,1 

тис.грн, енергоносії та комунальні послуги – 2483,8 тис.грн.; стипендії – 386,5 тис.грн. 



У міському бюджеті забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам 

бюджетних установ та енергоносіїв і комунальних послуг. Станом на 01 квітня 2016р. 

кредиторська заборгованість з цих виплат не передбачається. 

 

Станом на 18 березня 2016 року до міського бюджету м. Знам’янка надійшло 

трансфертів: 

 з державного бюджету у сумі 22451,8 тис. грн., що складає 68,3% виконання планових 

показників за січень – березень 2016 року (затверджено з урахуванням змін 32877,1 тис. грн.), з 

них: 

за державними програмами соціального захисту населення (пільги, субсидії, дитячі 

допомоги) – 13186,5 тис. грн., або 55,8% плану (23611,8 тис. грн.); 

освітня субвенція – 4699,3тис. грн., або 100% плану; 

медична субвенція – 4566,0 тис. грн., або 100% плану. 

з інших бюджетів субвенцій не надходило (заплановано у селищному бюджеті смт 

Знам’янка Друга субвенцію у сумі 100,0 тис. грн. на компенсацію пільгового перевезення 

громадян). 

 Станом на 18 березня 2016 року перераховано з міського бюджету м. Знам’янка до 

державного бюджету коштів у сумі 2832,2 тис. грн. , з них: 

реверсна дотація – у сумі 2667,2 тис. грн.; 

субвенція на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку 

регіонів – у сумі 165,0 тис. грн. 

станом на 18 березня 2016 року перераховано Знам’янському районному бюджету 

медичну субвенцію у сумі 1419,5 тис. грн. 

За І квартал 2016 року підготовлено фінансовим управлінням та схвалено міською радою 2 

рішення щодо уточнення міського бюджету на 2016 рік та звіт про виконання міського бюджету 

за 2015 рік. 

Підготовлений та наданий департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

зведений грошовий звіт по мережі, штатах і контингентах  за минулий 2015 рік та зведені 

показники затвердженого бюджету по мережі, штатах і контингентах  на 2016 рік. 

 

Економіка міста 

Одним із важливих завдань моєї передвиборної програми було забезпечення реалізації 

Програми соціально-економічного розвитку міста. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Відділ постійно співпрацює з керівниками промислових підприємств по виконанню 

щомісячних планових та очікуваних обсягів виробництва, реалізації  промислової 

продукції, по визначенню наявних потужностей по виробництву основних видів 

промислової продукції, по оформленню паспортів промислових підприємств, по реалізації 

інвестиційних проектів підприємств, хід їх виконання та впровадження, перспективи 

розвитку виробництва та впровадження нових технологій та обладнання. З  керівниками  

промислових  підприємств  міста  опрацьоване  питання  щодо  отримання  згоди  на  

користування  статистичною  інформацією промислових  підприємств. До керівників 

підприємств  харчової  промисловості  доведена  інформація  про  набуттям чинності 

Закону України  «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів», про необхідність розробки, введення в дію та застосування постійно діючих 

процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів то контролю у 

критичних точках (НАССР). 

З метою просування продукції промислових підприємств на внутрішні та зовнішні ринки для 

участі в форумах, виставках, конкурсах, до керівників підприємств постійно доводиться 

інформація про проведення таких заходів. 

За січень-лютий  2016  року  промисловими  підприємствами  міста  реалізовано  продукції   

на 24562,2  тис. грн., збільшення становить 50,3%. Реалізовано  промислової  продукції  по  



галузях: харчова – 15666,0 тис. грн., хімічна – 7488,2 тис. грн., машинобудування – 235,6 тис. 

грн., поліграфічна – 93,0 тис. грн., виробництво та розподілення води – 1079,4 тис. грн. 

 Темпи  росту обсягів  промислового  виробництва  до  минулорічних склали 97,0% в  т. ч. по 

галузях: 

Харчова – 91,2% (ТОВ “Агропродукт”, ПСП «Агропроменерго», ТОВ“Знам’янський  

хлібокомбінат”, ТОВ «Знамянська  кондитерська фабрика»), хімічна – 103,0% (ТОВ “Геоїд”), 

машинобудування – 61,6% (ВАТ “Завод “Пуансон”), поліграфічна – 98,2% (Міськдрукарня), 

ремонт  і технічне обслуговування машин – 81,1%. 

ТРАНСПОРТ 

   Відділ  взаємодіє  з  перевізниками по  забезпеченню  міста  пасажирськими  перевезеннями.  

На  міських  маршрутах   здійснюють перевезення  три  перевізника  з  якими укладені  договори  

про  організацію  перевезень  пасажирів  на міських  автобусних  маршрутах  загального  

користування  на 2015 – 2019  роки. Маршрутна мережа міста нараховує 11 маршрутів, 

перевезення пасажирів здійснювали 15-ма транспортними одиницями. 

Перевезення пільгових категорій населення автомобільними перевізниками здійснювались 

відповідно до чинного законодавства. У 1 кварталі 2016 року на компенсацію за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян автомобільним транспортом по місту, перевізникам з місцевого 

бюджету профінансовано 220,0 тис. грн. Станом на 01.01.2016 р. заборгованість по виплаті 

компенсації за перевезення пільгової категорії громадян становила 257,0 тис. грн. 

Внесено доповнення  до  розкладу руху  автобусів по  маршруту №2  «Готель – мікрорайон 

«Південний». 

У  лютому 2016  року  проведено  обстеження  перевезення пільгових  категорій громадян на  

міських  автобусних  маршрутах  загального  користування за  результатами  якого підготовлено  

рішення  виконавчого комітету  та  затверджено  середньоденну  кількість  перевезених  

пільгових  категорій  громадян,  яка  враховується  перевізниками  для  розрахунку  сум  

компенсаційних  виплат.   

ЗВ’ЯЗОК 

    За звітний  період  спільно з  керівником дільниці №5 районного  центру телекомунікацій 

№3  розглянуто  та  опрацьовано 2  скарги  по  відновленню  роботи  проводового  радіомовлення  

питання вирішено позитивно.  

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

  За  1 квартал 2016   ріку в  житловому  фонді  комунальної  власності  міста  документально 

оформлено  приватизацію  5  квартир,  право    на  приватизацію   житла  використали  11  

громадян. 

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ МІСТА 

 З  метою  контролю за збереженням майна комунальної власності міста затверджено перелік  

нерухомих об’єктів  комунальної  власності територіальної  громади  міста  Знам’янка, передано  

повноваження виконавчому  комітету  щодо  передачі в  оренду  об’єктів  нерухомості 

комунальної  власності на короткотерміновий період оренди, опрацьовано матеріали 

інвентаризації майна комунальних підприємств міста та затверджено підсумки рішенням 

виконкому, продовжено договори оренди нежитлових приміщень, які надаються в оренду 

комунальними підприємствами міста. 

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 

      Відповідно до внесених змін до Податкового Кодексу України було проведено обговорення 

та підготовлено і затверджено рішення міської ради "Про встановлення податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки", "Про внесення змін до Положення про встановлення 

транспортного податку."   

  З метою збільшення надходжень до міського бюджету підготовлено розпорядження міського 

голови та затверджено комісію по проведенню перевірок повноти сплати акцизного податку з 

підакцизних товарів на об'єктах роздрібної торгівлі. Проведено 1 засідання комісії із 

запрошенням суб'єктів господарювання та членів громадської ради. Проводиться щомісячний 

моніторинг та аналіз сплати акцизного податку. 



Фінансово-господарської  діяльності підприємств  комунальної  власності   

       За результатами проведеного аналізу  фінансово-господарської  діяльності підприємств  

комунальної  власності  міста за 2015 рік підготовлено та затверджено рішення виконавчого 

комітету.  Проведено комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності КП "ЖЕК №1" та 

КП "Ринокторгсервіс". 

ТОРГІВЛЯ 

 

    З метою впорядкування діяльності ринків та приведення їх у відповідність до вимог 

законодавчих і нормативних актів України, поступового переходу до сучасних форм організації 

торговельної діяльності рішенням міської ради затверджено Програму розвитку ринків на 2016-

2017 роки. 

   Відповідно до розпорядження міського голови створено комісію по ліквідації місць стихійної 

торгівлі у невстановлених місцях, проведено засідання комісії,  рейди-перевірки по обстеженню 

та виявленню місць стихійної торгівлі міста по вул. Жовтнева,22 та вул. Привокзальна,2, за 

спільною участю з відділом поліції, управлінням ветеринарної медицини, санепідемслужби. 

Визначено місця на території КП "Ринокторгсервіс" та ринок "Привокзальний" для торгівлі 

продуктовою групою товарів, з метою ліквідації стихійної торгівлі поза межами ринків. 

Проведено роз'яснювальну роботі з продавцями продовольчих товарів та покупцями такої 

продукції на предмет попередження масових отруєнь, інфекційних захворювань, що може 

призвести до епідеміологічних ускладнень. 

ТАРИФНА ПОЛІТИКА 

    Для збереження та функціонування ліфтового господарства та надання якісних послуг 

населення рішенням виконавчого комітету затверджено скориговану вартість технічного 

обслуговування ліфтів у місті. 

    З метою надання якісних медичних послуг населенню під час проведення медичних оглядів за 

рахунок підприємств, встановлено вартість медичних оглядів та лабораторних, діагностичних 

послуг по КП "Знам'янська міська лікарня". 

ІНВЕСТИЦІЇ 
Підготовлено пропозиції по переліку об’єктів та заходів, фінансування яких у 2016 році 

пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічног розвитку окремих територій по м.Знам’янка. 

Підготовлено План та звіт роботи із виконання завдань Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року на 2016 рік. 

Надано перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році в 

м.Знам’янка, за рахунок міжнародної технічної допомоги. 

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО І ПАЙОВА УЧАСТЬ 

Укладено 2 договори про соціальне партнерство, надійшло коштів з початку року 12,0 

тис.грн. по  укладеним договорам в т.ч. за минулі роки. Оформлено договір  про залучення 

пайової участі (внеску) замовників на розвиток інженерно-транспортної та  соціальної 

інфраструктури міста Знам’янка  по  якому  до  міського  бюджету  надійшло 15  тис. грн. 

Житлово-комунальне господарство 

Сьогодні важко уявити існування міста без налагодженої системи надання житлово-

комунальних послуг. Припинення надання комунальних послуг можуть призвести як до 

соціальних, так і екологічних проблем.    

Дорожньо-мостове господарство: 

- зимове утримання доріг на суму 183,000 тис.грн. 

- поточний ремонт (грейдерування та засипка щебеневою сумішшю вул. Свердлова 

(роботи виконано в 2015 році ) на суму 25,249 тис.грн. 



Благоустрій 

В управлінні МА та ЖКГ працює 22 робітники, на їх заробітну плату використано 

34,299 тис.грн. 

Придбано інвентар для виконання робіт з благоустрою на суму 0,752 тис.грн. 

КП «»ЗЖЕК №1» виконано роботи по обрізці гілок і крон дерев по вул. Фрунзе на суму 

12,954 тис.грн. 

здійснено заходи з підготовки міста до свят (прикрашення новорічної ялинки) суму1,899 

тис.грн. 

Витрати на утримання міських кладовищ, поховання та доставка до дому одиноких 

померлих склали 24,381 тис.грн. 

Транспортні послуги 30,920 тис.грн. 

Зовнішнє освітлення 

На поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення використано 62,802 

тис.грн. 

На оплату електроенергії (вуличне освітлення) використано 33,848 тис.грн. 

Житловий фонд, ОСББ 

Знам’янка є одним з лідерів в області з успішного впровадження ОСББ. Загалом, у місті 

створено 46 об’єднань співвласників. 

За звітний період створено 1 ОСББ -  «Мирний-15» (вул. Привокзальна, 15). 

Узагальнено та надано на розгляд заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів звернення громадян та запити і звернення депутатів міської ради сьомого 

скликання, що надходили протягом грудня 2015 року-лютого 2016 року, та не були виконані у 

зв’язку завершенням робіт, що були заплановані до виконання у 2015 році, з метою їх врахування 

при складанні плану робіт у сфері ЖКГ на 2016 рік та підготовки проекту рішення виконавчого 

комітету «Про організацію виконання робіт по капітальному ремонту житлового фонду, 

благоустрою та об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури». 

Інше 

Підготовлено необхідний пакет документів, з метою участі у Всеукраїнському конкурсі 

з реалізації проектів за рахунок державного фонду регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися у 2017 році. Подано наступні проекти:  

«Реконструкція даху багатоповерхового житлового будинку по вул. Привокзальна,10 у 

м. Знам'янка Кіровоградської області» 

«Капітальний ремонт покрівлі на житловому будинку по провулку Толстого, 12/36 в м. 

Знам'янка Кіровоградської області (коригування)» 

«Капітальний ремонт житлового фонду у м. Знам’янка (Заміна вікон на енергозберігаючі 

в під’їздах житлових будинків)» 

«Капітальний ремонт вул. Партизанська від вул. Павлова до вул. Гагаріна в м. Знам’янка 

Кіровоградської області» 

Управлінням розглянуто 63 звернення громадян, на адресу Кіровоградського обласного 

центру – 4 звернень. 

Опрацьовано депутатських запитів міської ради – 50. 

Підготовлено: 

 проектів рішень виконавчого комітету – 9; 

  проектів рішень міської ради – 8; 

 проектів розпоряджень міського голови з питань УМА та ЖКГ – 6; 

 підготовлено листів керівникам міста – 76; 

Опрацювано контрольних карток по зверненням керівників підприємств, організацій та 

управлінь ОДА – 159. 

 

Відділ архітектури та містобудування 

Подано на розгляд заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів  

план-схему по благоустрою площі Героїв Майдану  



Виготовлено ситуаційні план-схеми на проектування: 

— тротуарної частини по вул. Фрунзе від перетину з вул. Дмитрівської до 

перетину з пров. Халтуріна, від перетину з пров. Халтуріна до перетину з пров.Желябова, від 

перетину з пров. Желябова до перетину з пров. І-им Поперечним, від перетину з пров. І 

Поперечним до перетину з пров. ІІ-им Поперечним, від перетину з пров. ІІ Поперечним до 

перетину з вул. Дзержинського у м. Знам'янка; 

— схема здійснення благоустрою тротуарної частини біля будинку №12 по вул. 

Жовтневій у м. Знам'янка спільно зі схемою здійснення благоустрою земельної ділянки біля 

фасадів нежитлового приміщення ресторану "Лісова галявина", що проходить реконструкцію по 

вул. Жовтнева, 14-Г, аптеки по вул. Жовтнева, 14-Б та магазину "Алладін" по вул. Жовтнева, 14-

А у м. Знам'янка; 

— влаштування автомобільної стоянки біля житлового будинку №22 по вул. 

Жовтневій у м. Знам'янка; 

— влаштування автомобільної стоянки на вході до центрального парку міста; 

За І квартал 2016 року розглянуто звернень через центр надання адміністративних 

послуг та надано адміністративних послуг — 82: 

* технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та проекти землеустрою — 67; 

* видано 8 містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, відповідно до 

ст. 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" до яких розроблено 

ситуаційні плани (схеми) щодо місцезнаходження земельних ділянок (у довільній формі) та 

викопіювання з топографо-геодезичного плану (М 1:2000); 

* видано 3 будівельний паспорт на забудову земельної ділянки, відповідно до ст. 27 

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" до яких розроблено плани забудови 

відповідно до державних будівельних норм; 

* опрацьовано звернень громадян відповідно до яких підготовлено та винесено на 

засідання виконавчого комітету проект рішення щодо присвоєння окремих адрес — 4;  

Крім адміністративних послуг здійснено: 

* забезпечено надання інформації по контрольним справам у терміни, які визначені 

ОДА — 11; 

* підготовлено 14 проектів рішень, з яких розглянуто та прийнято 2 виконавчим 

комітетом Знам'янської міської ради, решта проходить оприлюднення; 

* зареєстровано та введено в експлуатацію 17 житлових будинків загальна площа яких 

складає 1 887 м.кв., та 4 нежитлові будівлі та споруди, здійснено 21 виїзд по місцям будівництва, 

направлено 21 звіт форми 2-буд до управління статистики у Знам'янському районі; 

* прийнято участь у роботі комісій з приводу розгляду скарг громадян міста, 

підготовлено розпорядження міського голови від 11 січня 2016 року №2 та проведено комісійне 

обстеження по питанню порушення законодавства у сфері містобудування за адресою: буд. №22 

по вул. Гагаріна у м. Знам'янка, за результатами складено акт; 

* надано 11 довідки про уточнення та присвоєння окремих адрес; 

* підготовлено розпорядження міського голови про створення робочої групи по 

питанню здійснення благоустрою площі Героїв Майдану у м. Знам'янка, 25.02.2015р. проведено 

засідання робочої групи, складено протокол —протокольне доручення виконано. 

* проведене комісійне обстеження по питанню визначення відповідності діючому 

законодавству встановлення металевого паркану на газонній частині пров. Халтуріна у м. 

Знам'янка, складено акт. Підготовлено проект рішення на засідання виконавчого комітету 

Знам'янської міської ради. 

* відповідно до доручення заступника міського голови, спільно з головним спеціалістом 

з екології та благоустрою сектору з питань НС, охорони праці, благоустрою та екології УМА та 

ЖКГ Знам'янської міської ради Лобовим Валентином Борисовичем, здійснено робочі зустрічі з 

власниками буд. №20 та №18 по вул. Фрунзе на предмет встановлення рекламних конструкцій 



без відповідних дозвільних документів, складено та вручено власникам даних будинків 

відповідні приписи. 

Аналітична довідка щодо фактичного темпу введення в експлуатацію житла на 

території міста Знам'янка 

 

 
Загальна площа введеного 

житла (м.кв.) 

Кількість будинків введених в 

експлуатацію 

 За І квартал 2016 1 887  17  

Ефективність містобудівної діяльності за І квартал 2016 року  

 І квартал 2016 року 

Будівельні паспорти 3 

Містобудівні умови та обмеження 8 

Надходження коштів відповідно до договорів про надання права тимчасового 

користування місцем/місцями на розміщення зовнішньої реклами у м. Знам’янка за січень 2016 

року — 15 000 грн.  

Укладено договір про залучення пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м.Знам’янка від кошторисної вартості побудованого 

виробничого комплексу з переробки насіння с 

 

Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою 

 

Робота сектору організовувалась і здійснювалася у відповідності до вимог та 

повноважень, визначених Кодексом цивільного захисту, розпорядчих документів 

облдержадміністрації. 

Протягом 2015 року сектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології 

та благоустрою УМА та ЖКГ виконані наступні заходи: 

За напрямком цивільного захисту: 

       1. Проведений аналіз і  підготовлені документи 8 звітних форм за 2015 рік 

відповідно до Табеля термінових донесень. 

       2. Уточнені плани дій органів управління та сил  цивільного захисту у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій мирного та особливого періодів, планів реагування на 

загрозу виникнення конкретної надзвичайної ситуації відповідного рівня  та плану евакуації  

населення. 

 3. Організоване та проведене 1 штабне тренування з органами управління і силами 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, до 

проведення яких залучалися міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, органи управління  міських спеціалізованих служб цивільного захисту (9 

служб). Опрацьовані і підготовлені зразки розпорядчих та організаційних документів, які 

регламентують порядок реагування і виконання заходів по ліквідації наслідків умовної 

надзвичайної ситуації. Копії всіх документів узагальнювалися і направлялися до управління з 

питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. 

4. Продовжена робота по контролю технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ 

комунальної форми власності. 

5. Організовано і забезпечено виконання заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, що виникла в ДНЗ №2 «Теремок». 

  

                               Відділ ведення Державного реєстру виборців  

            З метою забезпечення організації та проведення виборчого процесу в Україні при 

виконавчому комітеті Знам'янської міської ради  працює відділ ведення Державного реєстру 



виборців, основна функція якого – ведення Реєстру виборців міста Знам'янка та смт.Знам'янка 

Друга. 

          Протягом І кварталу опрацьовано 36 відомостей періодичного поновлення, згідно яких 

опрацьовано 870 записів персональних даних виборців, з них змін ідентифікаційних, службових 

даних — 278,  змін виборчої адреси — 334 (без врахування перейменування геонімів), включено 

нових записів до Реєстру — 68, знищено записів — 63. 

         Працівниками відділу прийнято на особистому прийомі 29 громадян. 

         Відповідно до розпорядження міського голови від 18.02.2016 р. №8 “Про перейменування 

вулиць та провулків м.Знам’янки” та розпорядження селищного голови від 19.02.2016 р. №11 

“Про перейменування вулиць смт Знам’янка Друга та с.Водяне” в базі даних Державного реєстру 

виборців перейменовано 55 вулиць та провулків міста та 14 вулиць та провулків смт Знам’янка 

Друга та 1 вулиця с.Водяне, а також проведено 4 накази по зміні виборчої адреси виборців при 

зміні геонімів та змінено виборчі адреси 12896 виборцям. 

 

Центр надання адміністративних послуг міськвиконкому 

Станом на 20 березня 2016 року Центром надання адміністративних послуг 

міськвиконкому до Переліку включено 152 адміністративні послуги та 32 дозвільних процедури. 

Протягом І кварталу 2016 року до Центру звернулося 378 суб’єктів звернення для 

отримання адміністративних послуг, надано 35 консультацій. В результаті розгляду виконано 346 

заяв, на контролі залишається 32 звернення. Позитивно вирішено  – 307 питань. 

Протягом І кварталу 2016 року за принципом «організаційної єдності» суб’єктам 

господарювання видано 6 документів дозвільного характеру, з них дозвільними органами 

обласного підпорядкування – 4,місцевими дозвільними органам - 2. Надано 165 консультацій з 

питань отримання документів дозвільного характеру. 

На виконання Закону України від 26 листопада 2015 року №834 « Про внесення змін та до 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та 

Закону України від 26 листопада 2015 року №835«Про внесення змін до Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 

рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року №71та від 19 лютого 2016 року №118 до Центру 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради введено 2 посади 

державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та 1 посаду державного 

реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

На вказані посади призначено 3 осіб, які станом на 20 березня 2016 року отримали 

ідентифікатори доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що 

складає 100% від кількості призначених державних реєстраторів. 

Таким чином, Знам’янською міською радою забезпечено необхідні умови для реалізації 

повноважень у сферах державної реєстрації. 

  

Земельні ресурси міста 

 

   Відділ земельних питань Знам’янської міської ради, обслуговує  загальну площу  земель  міста 

1480 га, з них: 

 580,7 га - сільськогосподарські угіддя; 

 668,9 га  - земельні ділянки надані  у власність і користування громадянам; 

 160,7 га - заклади, установи, організації; 

 20,9 га -  промислові та інші підприємства; 

 152,4 га - підприємства та організації зв’язку; 

 2,5 га - частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади               

                 оборони; 



 9,03 га - організації, підприємства і установи природоохоронного,  

                         оздоровчого, рекреаційного та історико – культурного призначення; 

 13,7 га - водогосподарські підприємства; 

 406,55 га - землі запасу та землі, які не надані у власність та постійне   

                  користування. 

  Всього  станом на 01.03.2016  в місті 10260 власників землі та землекористувачів. 

   Начальником  та спеціалістами відділу проводився прийом громадян та представників 

юридичних осіб з питань земельних та орендних відносин. На  особистому прийомі громадян 

надано 214 роз’яснень чинного законодавства та  454 консультації  з приводу оформлення 

документів на земельні ділянки.  

   В основному порушувались питання щодо порядку безоплатної передачі земельних ділянок у 

власність, передачі земельних ділянок в оренду та постійне користування, передачі земельних 

ділянок у власність шляхом викупу та порядку продажу права власності та права оренди на 

земельні ділянки на конкурентних засадах шляхом проведення аукціонів, виготовлення договорів 

оренди землі  та додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок, порядку розгляду та 

врегулювання земельних спорів.  

 

        Відділом на забезпечення  розгляду звернень, та скарг з питань регулювання земельних 

відносин, відповідно до  Порядку розгляду та вирішення земельних спорів в межах м. Знам’янка, 

який затверджено рішенням міської ради № 1175 від 25.12.2013 року підготовлено 3 

розпорядження міського голови про створення комісій з обстеження земельних ділянок, 

розглянуто  3  спори з приводу меж земельних ділянок. 

           На виконанні відділу земельних питань за 1 квартал 2016 рік  знаходиться  37 контрольних 

документів, що надійшли від ОДА та обласної ради 

          Для забезпечення контролю за своєчасним оформленням права оренди земельних ділянок 

спільно з ОДПІ відділом земельних питань станом на 01.02.2016 року проведено звірку щодо 

нарахування орендної плати та повноти сплати орендної плати за землю,. Постійно ведеться 

уточнення реєстру платників земельного податку та орендної плати . 

           Проіндексовану повторну нормативну грошову оцінку застосовано для визначення розміру 

земельного податку, державного мита при міні спадкуванні, даруванні земельних ділянок та  

розрахунку орендної плати за земельні ділянки  з 01.01.2016 року.  

За 1 квартал 2016 року  :  

 працівниками відділу на підставі поданих заяв та матеріалів підготовлено 68  

               договорів оренди землі та  додаткових договорів та передано їх для проведення  

               державної реєстрації. З 01.01.2016 року до 15.03.2016 року зареєстровано 57 

               договорів оренди землі  

 підготовлено до реєстрації   та зареєстровано право власності Знам’янської міської  

               ради на 34 земельних ділянки.  

      З метою забезпечення виконання  Закону України «Про звернення громадян» в відділі 

земельних питань  постійно проводиться робота щодо здійснення організаційних і практичних 

заходів по своєчасному і якісному розгляду звернень громадян, вирішення порушених у них 

питань, забезпечення контролю за їх виконанням.   

       З 01.01.2016 по 15.03.2016 до відділу земельних питань  надійшло 123 звернення громадян 

та юридичних осіб.  

       На розгляд виконавчого комітету та сесії міської ради відділом земельних питань 

підготовлено проекти рішень на 68 земельних ділянок, серед яких:  

 надання дозволів на складання проектів відведення на 26 земельних ділянок ; 

 затвердження проектів на 11 земельних ділянок ; 

 надання дозволу на виготовлення технічної документації  на 9 земельних ділянок; 

 затвердження технічної документації на 9 земельних ділянок; 

 уточнення площ земельних ділянок при виготовленні документації на 4 земельних  



              ділянки; 

 інше   - на 10 земельних ділянок. 

Відповідно до прийнятих міською радою рішень, відділом  підготовлено та видано  заявникам  

( без сесії 18.03.2016 року) 45 витягів  з рішень міської ради по земельних питаннях. 

       Протягом  1 кварталу 2016 року відділом  земельних питань надано 41  довідку  

громадянам та юридичним особам міста про наявність земельних ділянок та  про приватизацію 

земельних ділянок 

       У відділі  ведеться 6 неавтоматизованих баз даних, які потребують постійної роботи     

спеціалістів, а саме: 2 бази даних по договорах оренди землі, 3 бази даних по наданню земельних 

ділянок у власність згідно рішень міської ради, , 1 база даних по договорах купівлі-продажу 

земельних ділянок.   В процесі надходження інформації постійно оновлюються бази даних, 

проводиться аналіз та виконується робота щодо оформлення та вчасного поновлення 

правовстановлюючих документів на землю, моніторинг за сплатою по договорах купівлі-

продажу, повідомлення покупців та орендарів про неналежне виконання договірних умов, якщо 

такі мають місце.  

  

 

 

Соціальний  захист населення 

         Не менш важливим передвиборним завданням у моїй програмі був соціальний захист, 

належне соціальне забезпечення жителів нашого міста. Кожній людині необхідна шана, повага, 

доброта і любов. Особливо це необхідно людям похилого віку, одиноким, ветеранам війни та 

праці, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям. Виконання функцій щодо соціального захисту 

громадян покладено на управління праці та соціального захисту населення, в якому налагоджено 

роботу з призначення різного виду соціальних допомог за єдиною технологією  та субсидій за 

спрощеним порядком. 

  Соціальний захист населення міста Знам'янка, смт. Знам'янка Друга та сел. Водяне  протягом 

І кварталу 2016 року базувався на необхідності забезпечення соціальних гарантій, встановлених 

Конституцією України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», міських 

"Програми соціального захисту населення міста Знам’янка на 2016 рік",  "Програми зайнятості 

населення м.Знам’янка Кіровоградської області на період до 2017 року", іншими нормативно-

правовими актами, що стосуються вирішення питань соціального захисту. 

Управління здійснювало функції розпорядника коштів, що надходили з різних джерел 

фінансування. Протягом звітного періоду було розподілено, підготовлено виплатних документів 

на суму 12810,5 тис. грн. 

Станом на 15.03.2016 року здійснено вивчення стану справ по дотриманню державних 

гарантій в оплаті праці та своєчасності виплати заробітної плати у 6-ти фізичних осіб-

підприємців. В ході перевірок виявлені 12 фактів порушення державних гарантій в оплаті праці. 

Надано 16 пропозицій та  рекомендацій  щодо їх усунення. 

Протягом звітного періоду проведено:  

- 2 засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати та „тіньової” 

зайнятості населення; 

- 1 засідання міської тристоронньої соціально-економічної ради.  

 По питанню легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення за звітний 

період 2016 року обстежено 11 суб'єктів господарювання. За результатами роботи 

виявлено та легалізовано 15 працівників, працюючих без оформлення трудових відносин. 

Додаткові надходження до Знам'янського об’єднаного управління ПФУ станом на 

15.03.2016 року склали 9,3 тис.грн.              

 Протягом звітного періоду здійснювався облік робочого часу  громадяна Лисяного 

Павла Леонідовича, який проходить альтернативну (невійськову) службу на                       



ПАТ "Українська залізниця" регіональної філії "Одеська залізниця" служби  вагонного 

господарства Експлуатаційного вагонного депо Знам'янка на посаді слюсаря з ремонту 

рухомого складу, починаючи з 04.11.2014 року, з терміном служби 18 місяців.                                 

 В І кварталі 2016 року зареєстровано 1 колективний договір та 10 змін і доповнень 

до них.  

Проведено 2 експертизи якості атестації робочих місць за умовами праці, всі  на 

правильність застосування списків виробництв, робіт, професій, посаді показників, згідно 

з якими призначаються пенсії за віком на пільгових умовах та надаються додаткові 

відпустки та доплати. По них складені відповідні акти, в яких надані рекомендації по 

усуненню недоліків та виявлених порушень. Загальна кількість робочих місць, що 

підлягають атестації на перевірених підприємствах - 12, кількість атестованих робочих 

місць на перевірених підприємствах – 12. 

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, 

включено 10312 громадян або 11301 з членами сімей  (17983 пільгових статусів). 

 У зв’язку зі зміною величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу 

з 01.01.2016 року (2015 рік – 1710,00 грн., 2016 рік - 1930,00 грн.), в черговий раз 

проведена відповідна робота по виконанню ПКМУ від 04.06.2015 року № 389 «Про 

затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї». Опрацьовано близько 5000 особових справ 

пільговиків. 

 

 

 Протягом звітного періоду по путівках оздоровлено 16 осіб в санаторіях України, в 

т.ч. 4 особи – в КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської 

обласної ради, проліковано в Кіровоградському обласному госпіталі для інвалідів 

Вітчизняної війни 32 ветерана війни.   

          Видано 39 направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 

всім потребуючим особам. За І квартал 2016 року через управління соціального захисту 

забезпечено 3-х осіб технічними та іншими засобами реабілітації, через пункт прокату 

терцентру - 6 осіб. Робота в даному напрямку значно погіршилася у зв'язку із закриттям 

або реорганізацією деяких заводів - виробників технічних та інших засобів реабілітації 

для інвалідів через складну економічну та політичну ситуацію в країні.   

Станом на 15.03.2016 року до Центру соціальних та компенсаційних виплат 

управління звернулося 4054 громадянина, із них 2599 - по питанням призначення субсидій 

та допомог, 211 - по компенсаційним виплатам, як особам, що постраждали від аварії на 

ЧАЕС, 995 – по пільгам, 249 – по питанню видачі довідок. 

 Прийом громадян ведеться у відповідності з Єдиною технологією прийому 

громадян. Прийом громадян здійснюється також у селищній раді смт. Знам’янка Друга. 

Станом на 15.03.2016 року прийнято 1599 єдиних заяв на призначення різних видів 

допомог. 

 Станом на 15.03.2016 року в Центрі нараховується 9044 отримувачів адресних 

допомог, в тому числі: 

 адресних соціальних допомог – 2389; 

 субсидій – 6209;  

 компенсацій постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС – 245; 

 щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам – 201. 

 Станом на 15.03.2016 отримали довідки про взяття на облік внутрішньо переміщені 

особи з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО – 459 осіб 

(169 працездатних, 96 дітей, 24 інваліда, 170 пенсіонерів). До управління звернулись за 

призначенням щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг 455 осіб (в т.ч. 315 – повторно за 



подовженням), з них станом на 15.03.2016 року виплачено цієї допомоги 201 особі на суму 

360,00 тис. грн. 

Протягом звітного періоду відбулося 11 засідань комісії по наданню адресної 

соціальної допомоги, було розглянуто 162 справи, складено 194 акта обстеження 

матеріально-побутових умов проживання громадян.  

Проведені перевірки достовірності та повноти інформації про доходи для 

отримання житлової субсидії та ДСД 140 осіб - одержувачів різних видів допомог. 

Повернуто до державного бюджету надміру нарахованих коштів на суму 3,7 тис. грн.  

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

м.Знам’янка надані соціальні послуги 1060 самотнім непрацездатним громадянам, 

інвалідам, малозабезпеченим  непрацездатним, іншим громадянам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги на платній та 

безоплатній основі.   

Працює «соціальне таксі», послугами якого скористалися 45 пенсіонерів, інвалідів, 

які пересуваються за допомогою палиць, милиць. Виконано 58 замовлень по доставці їх до 

медичних закладів міста і області, протезного цеху, офтальмологічної лікарні, 

Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни, ЛТЕКів тощо.  

Клубом рукоділля «Калина», який відвідали 31 особа, проведено 22 навчальних 

години, 38 годин індивідуальних занять з рукоділля. Надано соціально-педагогічну 

послугу «Університет ІІІ віку» – вичитано 6 навчальних години по курсу «Основи 

виноградарства» для 23 осіб. На базі спортивно-оздоровчого факультету проведено 370 

занять для 72 осіб. 

 

   

Терцентр співпрацює з благодійними фондами області. За їх допомогою була 

надана гуманітарна допомога 53 малозабезпеченим, одиноким інвалідам, ветеранам, що 

перебувають на обліку у терцентрі. 

Проведено 2 засідання міської комісії «Турбота і милосердя», рішеннями якої 

надана матеріальна допомога 58 учасникам АТО, малозабезпеченим, пенсіонерам, 

непрацездатним громадянам та інвалідам міста з міського бюджету на загальну суму 33,9 

тис. грн. 

 Щосуботи  у приміщенні територіального центру спільно з благодійною 

організацією «Нове покоління» проводяться благодійні обіди для малозабезпечених 

громадян. Обслужено 18 осіб. 

Постійно ведеться робота по виконанню заходів обласної акції „Зірка пам”яті”. 

Станом на 15.03.2016 року ветеранів ВВв, які безпосередньо брали участь у бойових діях, 

обліковується 39 осіб.  

У зв’язку із не передбаченням в Законі України «Про Державний бюджет України 

на 2016 рік» субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання деяких 

видів пільг, з метою відшкодування за рахунок коштів міського бюджету витрат на 

компенсацію за пільгові перевезення, рішенням сесії міської ради від 14.01.2016 року № 

73 внесені зміни до рішення міської ради від 25 грудня 2015 року № 51 «Про 

затвердження Програми соціального захисту населення міста Знамянка на 2016 рік». 

Відповідно до внесених змін, в міському бюджеті на компенсацію пільгових перевезень 

передбачено: 650,00 тис. грн. – автоперевезення; 350,00 тис. грн. – залізничні перевезення. 

Крім цього, додатково надана субвенція  із  селищного  бюджету  смт.  Знам’янка  Друга  

міському бюджету на компенсаційні виплати окремим категоріям громадян, які  

мешкають на території смт. Знам’янка Друга та  с. Водяне, на пільговий проїзд у сумі 

100,0 тис. грн.: 85,0 тис. грн. - автомобільним транспортом; 15,0 тис. грн. - залізничним 

транспортом. Станом на 15.03.2016 року виплачена компенсація перевізникам на суму 

220,0 тис. грн. - автоперевезення;  35,0 тис.грн.- залізничні перевезення.  

 



Юридичний відділ міськвиконкому 

  
  Особлива увага виконавчого комітету при прийняті власних розпорядчих документів  

приділялось законності їх прийняття. 

  При перевірці проектів рішень міської ради та проектів рішень виконавчого комітету 

порушень діючих законодавчих актів виявлено не було.  

   За звітний період відділом підготовлено та подано на розгляд виконавчого комітету 8 

проектів рішень, на розгляд міської ради 4 проектів рішень. За дорученням міського голови 

підготовлено 4 проекти розпоряджень міського голови різного характеру. 

  Щодо  ведення квартирного обліку громадян, на даний час у черзі квартирного обліку при 

міськвиконкомі  перебуває  376 громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Із них – 

229 громадян, які користуються правом позачергового одержання житла. 

На квартирний облік  за місцем проживання  прийнято  8 сімей.  

Із них 5 – сімей учасників АТО та 3 особи позбавлених батьківського піклування, 1 особу з числа 

військовослужбовців запасу переведено до списку осіб учасників АТО. 

Тимчасово вирішено питання щодо поселення на проживання в гуртожиток Знам’янського 

професійного ліцею інвалідів дитинства – круглих сиріт в кількості 3 осіб, які повернулися з 

навчання.  

 По роботі з контрольними документами, які надійшли від управлінь, департаментів 

Кіровоградської облдержадміністрації підготовлено та надано відповідь на 18 контрольних 

документів. 

 За звітний період працівники відділу брали участь в засіданнях 14 комісій різного характеру 

та в постійних депутатських комісіях. 

Приймалася участь в засіданнях облдержадміністрації в режимі он-лайн, в тому числі з 

питань децентралізації влади. 

 За звітний період відділом підготовлено та надано відповіді на депутатські запити та 

депутатські звернення в кількості 7 одиниць. 

З питань захисту прав споживачів проведено 8 перевірок суб’єктів підприємницької 

діяльності, у ході яких складено 2 акти,  за результатах  яких  складено 2 адміністративних 

протоколи.  

До Знам’янського міськвиконкому за звітний період з питань захисту прав споживачів із 

заявами звернулося 23громадяни. Із них задоволено  18 заяв.                                                   

З письмовими заявами  звернулось 14 громадян та на особистому прийомі   25 осіб.     

           Адміністративною комісію, розглянуто -  12 адміністративних  протоколів , 

винесено постанови  про притягнення 7 осіб  до адміністративної відповідальності з накладенням   

штрафних санкцій, 1 – адміністративний матеріал закрито, 4 – матеріали знаходяться на 

опрацюванні. 

 Відділом проводиться певна робота з правової освіти населення.  

Організовано та проведено семінар практикум з відповідальними особами за проведення 

правових навчань на підприємствах, установах, організаціях міста. Проведено 2 правових 

навчання з працівниками міськвиконкому. Організовано та проведено засідання КМР з правової 

освіти населення. 

Надана практична допомога з правової освіти населення 4 установам та організаціям 

міста. 

          Юридичним відділом  надано правову допомогу: 25 громадянам міста надані консультації з 

різних правових питань, підготовлено 4 позовні  заяви до суду (з урахуванням захисту прав 

неповнолітніх). 

  Прийнята участь у 26 судових процесах різного позовного напрямку права. 

   З яких по  8 справам винесено рішення на користь міської ради та виконкому. 

Відділом підготовлено та надруковано в міській газеті статтю на правову тематику. Надано 

інтерв’ю з правових питань газеті «21 канал». 

 



Центр  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
 

Протягом 1 кварталу 2016 року центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

проведена така робота. 

Спеціалістами центру здійснено 42обстеження сімей різних категорій, складено оцінку 

потреб 24 сімей.  На обліку центру перебуває 78 сімей, що потрапили у скрутну ситуацію, та в 

яких виховується 148 дітей. Цим сім’ям надаються послуги різного соціального спрямування за 

карткою отримувача послуг.  

Взято участь у 4 засіданнях  комісії з питань захисту прав дітей. 

Під соціальним супроводом ЦСССДМ на протягом звітного періоду   перебувало 9  сімей, 

які опинились у складних життєвих обставинах. У зв’язку з вирішенням проблем чи мінімізації 

складних життєвих обставин з соціального супроводу знято 4  сім»ї. 

Складено 11 соціальних паспортів сімей загиблих та демобілізованих учасників АТО, за 

результатами яких направлені відповідні листи причетним до роботи відділам та організаціям. 

Також підготовлено 5 анкет потреб учасників АТО. З метою моніторингу постійно здійснюється 

обмін інформацією стосовно задоволення потреб учасників АТО. У зв’язку з відсутністю посади 

психолога в штаті центру для діагностики психологічного стану демобілізованих та надання  

спеціалізованих послуг психотерапевтичного характеру залучається психолог  центру медико-

психологічної реабілітації учасників АТО при Знам’янській ЦРЛ.  

Проводилась робота з 5 сім’ями переселенців з районів проведення антитерористичної 

операції, в яких виховується 5 дітей. 

 Проведено 6 групових заходів в рамках консультпункту на базі жіночої консультації з 

метою попередження раннього соціального сирітства. З метою цільового використання коштів по 

народженню дитини було здійснено перевірку 7 сімей, за результатами яких направлено 

інформацію  стосовно 1 сім’ї до управління соціального захисту населення щодо припинення 

виплат. 

Спеціалісти продовжують працювати з пологовим відділенням ЦРЛ в разі, коли жінка 

висловила намір відмовитися від новонародженої дитини. В 1 кварталі 2016 р. відмов від 

новонароджених по місту не зафіксовано. 

50 дітей з соціально-незахищених сімей до різдвяних свят отримали речі та іграшки, які 

були у вжитку, за сприяння настоятеля храму пр. Максима Сповідника. 

У місті протягом звітного періоду  функціонувало  5 прийомних сімей та 2 ДБСТ, в яких 

виховується  26 підлітків, відносно яких здійснюється  соціальне супроводження.  

В рамках соціального супроводження сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, постійно здійснюється відвідування прийомних сімей та 

ДБСТ, уважно вивчаються потреби та проблеми дітей, що виховуються в них. Постійно 

підтримується  зв'язок з представниками навчальних закладів, де навчаються прийомні діти, діти-

вихованці. Для підвищення соціальної активності дітей спеціалісти ЦСССДМ залучають їх до 

культурно-масових заходів. Прийомним батькам та батькам-вихователям постійно надаються 

соціально-педагогічні, психологічні, інформаційні послуги з питань виховання дітей.. 

З метою адаптації в соціум випускників інтернатного закладу з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, працює Школа самостійного життя, в рамках роботи 

якої проведено 6 занять.  

З метою подолання соціальних проблем неповнолітніх та молоді, які повертаються з місць 

позбавлення волі, або засуджені з іспитовим строком, надавались  соціальні послуги 

неповнолітнім (3 особи) та молоді (44 особи), які засуджені з відстрочкою виконання покарань; 

молоді, що повернулась з місць позбавлення волі ( 15чол.) .  

Підготовлено  3 засідання спостережної комісії при міськвиконкомі. 

В рамках Дня ЦСССДМ на базі кримінально-виконавчої інспекції проведено 6  групових 

заходів з особами, які скоїли правопорушення.. 

В рамках правового  лекторію на базах навчальних закладів міста проведено 6 лекцій з 

метою ознайомлення молоді з законодавством України. Під час проведення групових заходів 



розповсюджувалась соціальна реклама і акцидентна продукція МЦСССДМ про права дитини та 

права людини. З метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді  спеціалісти 

ЦСССДМ приймають участь у засіданнях Ради профілактики, що проходить на базі ПТУ № 12. 

Також  надаються індивідуальні консультації з метою пропаганди здорового способу 

життя та правил безпечної статевої поведінки.  

Під час проведення заходів розповсюджувалась соціальна реклама у формі буклетів з 

профілактики і попередження негативних явищ з вказаними (у буклетах) телефонами гарячих 

ліній - “Національна лінія телефону довіри з проблеми ВІЛ/СНІД” та «Національна «Гаряча 

лінія» з питань запобігання насильству у сім’ї та захисту прав дітей 

Підготовлено 1 засідання  координаційної ради з питань профілактики наркоманії  та 

протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом  наркотичних засобів, прекурсорів та 

запобігання ВІЛ-інфекції/ СНІДу. 

 За  звітний період  2016 року   на базах навчальних закладів міста в рамках роботи 

лекторію з профілактики негативних явищ у  молодіжному середовищі працівниками Центру 

проведено  6 групових заходів з популяризації здорового способу життя.  

 Через «Телефон Довіри» надано16 інформаційних послуг. 

 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

 

 На обліку служби перебуває 29 дітей з категорії тих, що опинилися у складних життєвих 

обставинах. Із загальної кількості дітей, які перебувають на обліку, 28  дітей проживають в 

сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 1 дитина – сирота прибула з 

тимчасово окупованої території. З даною категорією дітей проводиться профілактична робота, 

відслідковується стан утримання та проживання неповнолітніх, батькам надаються  

консультаційно-методичні рекомендації та проводяться профілактичні бесіди. За I квартал 2016 

року проведено 49 обстежень умов проживання та утримання неповнолітніх. На облік сімей з 

дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, взято – 3 дитини, знято з обліку – 5 

дітей. 

З метою своєчасного  виявлення  безпритульних  та бездоглядних дітей, службою 

забезпечується щотижневе проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал». 

Виконується система нічних рейдів разом з представниками поліції, центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді та спеціалістами відділу у справах сім’ї та молоді. Протягом I кварталу 

поточного року проведено 14 рейдів, 3 з них - нічні. 

Налагоджена система взаємного інформування між відділами та службами виконавчого 

комітету про скоєні злочини, про факти насильства в сім`ї, про неблагополуччя в сім`ї тощо. 

 На сьогоднішній день на первинному обліку служби у справах дітей перебуває - 129 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них - 120 дітей охоплені сімейними 

формами виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), що 

складає 93 %, 9 неповнолітніх перебувають на утриманні державних навчальних закладів та 

загальноосвітніх шкіл -інтернатів. 

В місті Знам’янка функціонує 2 дитячі будинки сімейного типу та 5 прийомних сімей в 

яких виховуються 26 дітей даної категорії. За I квартал поточного року на первинний облік 

служби поставлено 8 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (4 - 

влаштовано під опіку, 1 – на повне державне забезпечення в навчальний заклад, 3 – вирішується 

питання щодо влаштування до прийомної сім’ї). 

 Протягом звітного періоду спеціалістами служби у справах дітей прийнято участь у 4 

засіданнях комісії з питань захисту прав дитини, у засіданні колегії служби у справах дітей 

Кіровоградської ОДА. На розгляд виконкому підготовлено 18 проектів рішень. Підготовлено та 

подано 1 позовну заяву до Знам’янського міськрайонного суду про позбавлення матері 

батьківських прав. 

Інформація про всіх  дітей внесена до комплексної Єдиної інформаційно-аналітичної 

системи «Діти», яка систематично оновлюється спеціалістами служби. 



 

                                                     Відділ молоді та спорту 

  

Пріоритетними напрямками роботи відділу молоді та спорту протягом кварталу були: 

виконання довгострокових програм по реалізації державної політики з питань сім’ї, жінок, 

молоді та дітей, охорони материнства і дитинства, створення сприятливих умов для 

інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій, забезпечення їх рівних прав і 

можливостей,  розвиток фізичної культури і спорту, профілактична робота по запобіганню 

поширення шкідливих звичок в дитячому та молодіжному середовищі, реалізація заходів з 

підтримки багатодітних сімей.  

За період І кварталу відділом підготовлені та винесені на розгляд міського голови, 

виконавчого комітету та сесії Знам`янської міської ради проекти наступних рішень та 

розпоряджень:  

 З питань сім’ї та молоді: 

-  «Про хід виконання у 2015 році Міської комплексної програми «Молодь        

Знам’янщини» на 2009 -2015 роки»; 

 З питань фізичної культури і спорту: 

- «Про стан виконання Міської цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури та спорту на 2012 – 2016 роки». 

 Протягом кварталу на  контролі відділу знаходилось 39 документи, на які, у зазначений 

термін,  готувалась звітна інформація.  

І. З метою відродження національних родинних традицій, підвищення авторитету 

української   сім`ї та підтримки багатодітних  сімей, відділом організовано та проведено: 

- проведено паспортизацію багатодітних сімей міста; 

- видано    Посвідчення батьків та    Посвідчення  дітей з багатодітної сім'ї; 

-  серію інформаційних кампаній по інформуванню  багатодітних сімей, з числа 

мешканців м.Знам'янки про можливість отримання посвідчень та пільг; 

- підготовлено необхідні документи  для присвоєння почесного звання «Мати-героїня»    

4-ом багатодітним матерям; 

- оновлено міський банк даних багатодітних матерів, які можуть бути представленими 

до нагородження почесним званням «Мати-героїня»; 

- оформлено та продовжено термін дії 30 посвідчень дітей з багатодітних сімей, з числа 

тих, яким виповнилось 18 років, видано 5 посвідчень батьків багатодітної сім’ї 

ІІ.З метою соціального становлення, створення сприятливих умов для інтелектуального і 

духовного розвитку дітей та  молоді і попередженню поширення негативних явищ, відділом 

: 

- сформовано банк данихдітей, якімають право, відповідно до категорій, бути 

залученими до оздоровлення в стаціонарних таборах обласного та Всеукраїнськогорівнів; 

В ДП УДЦ «Молода гвардія» - 1  особа з числа категорійних дітей м. Знам’янка (дитина 

загинувшого воїна АТО. 

ІІІ.З метою розвиткуфізичноїкультури і спорту, відділом: 

         -    проводилась співпраця з громадськимиорганізаціями, якіпрацюють по напрямку 

розвиткуфізичноїкультури та спорту - міськоїспортивноїорганізації “Федерація футболу 

м.Знам’янка”, міськоїспортивноїорганізації “Федерація гандболу м. Знам’янка, спортивною 

громадською організацією «Атлет» та інш. 

- протягом кварталу, згідно відповідних регламентів, вирішувались питання щодо організації, 

проведення та участі у спортивних  змаганнях з видів спорту: 

 для спортсменів  та аматорських команд : 

 першість міста серед команд з шахів та шашок; 

 першість міста серед команд з гандболу; 

 першість міста серед команд з настільного тенісу;       

 турнір з міні-футболу серед підприємств залізниці; 



 міські змагання з настільного тенісу серед учнів, присвячених пам’яті Героя 

Радянського Союзу М.П.Панаріна; 

 змагання з більярду серед молоді; 

 турнір з міні футболу; 

 відкрита першість міста з футзалу 

        -  забезпечено участь збірних команд міста в обласних спортивних іграх серед міст області: 

    з настільного тенісу; 

     з футзалу; 

Культура і туризм 
             Робота міських закладів культури    була спрямована на реалізацію державної політики у 

сфері мистецтва,  культури, туризму, вдосконалення різноманітних форм культурно-дозвілевих 

послуг, як самостійного і значимого аспекту у формуванні духовно-моральних орієнтирів 

особистості.           

 Протягом звітного періоду проводились відповідні заходи: 

- Підготовлені та проведені близько 70 міських культурологічнх масових заходів. Серед них: 

Різдв’яні колядки та щедрівки; тематичних засідання клубу «Ветеран», мітинги до,  асоціації 

народних умільців, клубу «Поетичний олімп» та ін. любительських об’єднань; Шкільний 

конкурс «Вправні смички»    струнно -  смичкового відділу музичної школи, Святкова концертна 

програма до Міжнародного жіночого дня 8 березня для жінок – голів квартальних та будинкових 

комітетів міста; Майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва, театралізоване свято 

«Душа ти моя, Масляна!», Урочистості з нагоди  відзначення річниці Дня народження 

Т.Г.Шевченка  «Шевченкове слово у серці моєму», книжковий вернісаж «Єднаймо душі словом 

Кобзаря», бібліотечні посиденьки «Ой млинці, млинці», зустріч з поетом, членом Національної 

спілки письменників України, лауреатом обласної літературної премії ім. Є.Маланюка - 

Загравенком А. Р., тематичні музичні вечори за участю ВІА «Ретро», виховна година, присвячену 

2-й річниці Революції Гідності та подвигу героїв Небесної Сотні, показ документального фільму 

«Палаюча зима: українська боротьба за свободу» , Флешмоб «Сторінками Кобзаря», виставка 

декоративних і спортивних голубів, конкурс книгоманів «Віват, читачу, віват!», Історичний 

екскурс«Крути: жорстокий урок», театралізовано-ігрові програми для дітей «Ігровий каламбур», 

виставки художників та декоративно - ужиткового мистецтвата ін..; 

- Проводиться пошуково-дослідницька робота з увічнення пам’яті героїв-земляків, загиблих у 

бойових діях АТО. Матеріли зберігаються в музеї; 

- Забезпечено діяльність публічного центру регіональної інформації «Бібліотека і влада» та Вищої 

Народної школи, в рамках якої пенсіонери міста опановують комп'ютерну грамотність; 

- Проведено семінар-практикум «Книга і читання в житті молодої людини» та круглий стіл 

«Наркоманія – хвороба з молодим обличчям»; 

- Розпочато роботи з упорядкування фондово-облікової документації, інвентарних книг музею; 

- Забезпечено участь представників міста в обласнихетапах Фестивалю української академічної 

музики "Classik-proekt", присвячений пам'яті Юлія Мейтуса та Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу виконавців на орекстрових струнних інструментах ім. Ю.П. Хілобокова 

- Організовані виставка документального фото «Життя на війні» , підготовленої на основі архівних 

матеріалів координаційного центру волонтерів м.Олександрії та благодійний концерт за участю 

автора і виконавця Бурко Володимира - батька загиблого в АТО воїна - ГЕРОЯ, музичного  гурту 

«ЕксампейЯ» та автора і виконавця Туз Сергія; 

- Підготовлений пакет документів для облаштування меморіальної дошки загиблого в АТО Героя - 

земляка - Сергія Капелюхи;  

- Проведений міський та регіональний етап  Всеукраїнського конкурсу виконавської майстерності 

гри на народних інструментах « Провесінь»; 

- Підготовлений та проведений міський гала концерт на відзначення Міжнародного жіночого дня; 

- Концерт ансамблевої музики струнно-смичкового відділу «Нашим милим матусям»; 



- Проведені заходи по благоустрою закладів культури та утримання в належному стані прилеглих 

територій; 

- Проведений міський етап конкурсу на Обласну краєзнавчу премію імені Володимира Ястребова; 

- Засідання клубу любителів шахів та шашок. 

 

Організаційна робота 

Відділ здійснює організаційне забезпечення апарату виконавчого комітету, а саме: 

перспективне та поточне планування роботи виконавчого комітету. Протягом І кварталу 

підготовлено   перспективний план роботи на 2016 рік та на 1-ІІ квартали 2016 року, 3 

плани роботи на місяць. Забезпечується звітування по виконанню планів роботи щомісяця  

в Кіровоградську ОДА. 

Відділ веде облік роботи постійних комісій, координаційних рад виконавчого 

комітету.  Підготовлена інформація до Кіровоградської ОДА про здійснення органами 

місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади. 

Відділ здійснює відомчу передплату періодичних видань відділам і управлінням 

міськвиконкому  та газети міської ради "Знам’янські вісті". 

Щоденно направляється оперативна інформація   до Кіровоградської ОДА про 

анонсовані заходи по м.Знам’янка. 

Відділ забезпечує організацію урочистостей, що проводяться міською владою у день 

святкування державних, професійних свят, знаменних дат у житті нашого міста, країни. Ці 

події широко та постійно висвітлюються у міських засобах інформації. Так, протягом 

звітного періоду було виконано організаційні заходи з нагоди відзначення: 

- Дня Соборності України (підготовка розпорядження, розробка сценарію 

урочистого зібрання, організація проведення засідання оргкомітету, забезпечення 

участі трудових колективів підприємств, установ, організацій в міських заходах, 

забезпечення наявності квітів для покладання до пам’ятника Т.Г.Шевченку); 

- Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
(забезпечення участі трудових колективів підприємств, установ, організацій в 

міських заходах, забезпечення квітів для покладання та вручення воїнам-

інтернаціоналістам, підготовка виступу міському голові); 

- Дня  пам’яті Героїв небесної Сотні (підготовка розпорядження,   забезпечення 

наявності квітів для покладання,   підготовка виступу міському голові); 

- Міжнародного жіночого дня (підготовка розпорядження, організація засідань 

оргкомітету, оформлення вітальних листівок,     підготовка виступів міському 

голові); 

- Дня народження Т.Г.Шевченка (забезпечення наявності квітів  для покладання 

до пам’ятника, підготовка виступів міському голові); 

- Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового 

обслуговування населення (підготовка сценарію, забезпечення квітів для 

вручення нагородженим особам, погодження концертних номерів, проведення 

заходу); 

 Підготовлено та передано в міські засоби масової інформації 14 привітань від 

міської влади жителям міста з нагоди державних та професійних свят. 

Відділ кадрової роботи 

Протягом звітного періоду проведено засідання конкурсної комісії виконавчого комітету 

Знам`янської міської ради на заміщення вакантної посади начальника відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю. 

      За результатами стажування у І кварталі 2016 року призначено та сформовано 4 особові 

справи посадових осіб відповідно до наказу Національного агентства України з питань 



Державної служби «Про затвердження Порядку ведення, обліку та зберігання особових справ 

державних службовців». 

    Таким чином, колектив апарату виконавчого комітету Знам`янської міської ради оновлено 4-

ма посадовими особами  органу місцевого самоврядування, серед яких 2 молодих спеціаліста.  

  Відділом кадрової роботи підготовлено 95 проектів розпоряджень міського голови з питань 

призначення, звільнення, переведення, проходження стажування  посадових осіб, покладення 

обов’язків на посадових осіб, надання щорічної основної та додаткової відпусток, встановлення 

надбавок та премій працівникам міськвиконкому та його структурним підрозділам, визначення 

робочих днів, прийняття на громадські роботи та інше.  

 На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та 

Кіровоградської обласної ради від 05 січня 2016 року №3-р/1-гр направлено протягом звітного 

періоду 7 посадових осіб апарату управління Знам’янської міської ради до Центру підготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій  Кіровоградської обласної 

державної адміністрації та підготовлено 23 проекти розпоряджень міського голови щодо 

відрядження посадових осіб апарату управління. 

Крім того, відділом кадрової роботи направлено 2 пакети документів до Знам’янської 

об’єднаної державної  податкової Інспекції головного  управління ДФС у  Кіровоградській 

області, Служби Безпеки України,  та до Міністрства юстиції України на виконання вимог 

Закону України “Про очищення влади”,  щодо проведення перевірки, передбаченої  відповідно 

до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України  «Про очищення влади» для перевірки 

достовірності відомостей щодо застосування заборон. 

Відділом розпочато роботу по роз’ясненню питання щодо заповнення декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими особами; збір, вказаних декларацій 

та відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» направлення копій 

декларацій належним чином завірені на протязі 10 днів з дня їх подачі до Державної фіскальної 

служби України. 

Підготовлено та подано до Управління статистики у Знам’янському районі звіт про 

кількісний  та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 

за 2015 рік міськвиконкому, відділу освіти, фінансового управління, відділу культури і туризму, 

управління  соціального захисту населення, управління містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства. 

Крім того, підготовлено та направлено звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 

2015 рік міськвиконкому та управління соціального захисту населення до Фонду соціального 

захисту інвалідів Кіровоградського обласного відділення. 

Направлено 9 повідомлень про прийняття працівника на роботу до Знам’янської об’єднаної 

державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Кіровоградській області. 

Також, направлено до Знам’янського  міськрайонного  центру зайнятості 6 повідомлень про 

попит на робочу силу (вакансії) за формою №3-ПН. 

Підготовлено 2 проекти рішень виконавчого комітету Знам’янської міської ради «Про 

внесення змін до структури апарату управління Знам’янської міської ради», за результатами 

розгляду яких були затвердженні.   

У І кварталі 2016 року проведено 3 засідання комісії з попереднього розгляду питань, 

пов`язаних з нагородженнями. За результатами розгляду даної комісії нагороджена 41 особа, з 

них 10 осіб нагороджені Почесними Грамотами Знам`янської міської ради,  16 осіб – Грамотами 

Знам`янської міської ради, 15  осіб – Подяками Знам`янської міської ради.  

Протягом звітного періоду Знам`янською міською радою нагороджено 7 посадових осіб 

апарату управління виконавчого комітету, 4 працівника Знам`янського міськрайонного центру 

зайнятості, 1 працівник  управління Пенсійного фонду України в м. Знам`янці та  Знам`янському 

районі, 2 працівника Знам’янської дирекції залізничних перевезень, 5 педагогічних працівника, 9  

осіб комунальних підприємств, 10 осіб голів квартальних комітетів та їх секретарів. 



Виконавчим комітетом Знам`янської міської ради внесено 2 кандидатури щодо нагородження  

Подякою Кіровоградської обласної державної адміністрації. На даний час триває розгляд 

питання щодо нагородження поданих кандидатур Кіровоградською обласною державною 

адміністрацією. 

Протягом звітного періоду проведено 7 засідань комісії по перегляду стажу роботи. 

Відділом кадрової роботи підготовлено та оформлено контракт з керівником комунального 

підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг».  

У  І кварталі 2016 року виконавчим комітетом Знам`янської міської ради  направлено 

пропозицію на  посадову  особу, рекомендовану для вступу до Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

Інформаційна діяльність та  робота з громадськістю 

Через офіційний сайт міської ради  створено ефективну систему інформування громади про 

роботу міської ради, виконавчого комітету та виконавчих органів, що забезпечує зворотній 

зв'язок  та формує рівень довіри до влади 

Зокрема, протягом І кварталу 2016 року на сайті було опубліковано 247 новин , 

 Крім того протягом І кварталу 2016 року на офіційному веб-сайті міської ради було 

розміщено 353 рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, 

інформаційних матеріалів про надходження та використання коштів місцевого бюджету, 

протоколів засідань міської ради та постійних комісій. Зокрема: 

82 рішень виконавчого комітету міської ради 

65 розпоряджень міського голови 

111 рішень міської ради 

6 протоколів засідань міської ради 

50 протоколів засідань постійних комісій міської ради 

39 інформаційних матеріалів про надходження та використання коштів місцевого бюджету 

  На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" протягом 01.01-

20.03.2016 року на сайті міської ради розміщено: 139 проектів рішень міської ради та 

виконавчого комітету. Зокрема: 

64 проектів міської ради 

75 проектів рішень виконавчого комітету 

 З метою забезпечення відкритості і прозорості роботи міської ради на сайті розміщується 

інформація результатів голосувань ради, про особисте відвідування пленарних засідань та 

засідань постійних депутатських комісій депутатами ради із зазначенням причин відсутності 

депутата на засіданні.  

Також створені окремі сторінки для кожного депутата Знам’янської міської ради, де 

розміщена його автобіографія, декларація про доходи, дні і місце прийому, контакти для 

листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку та в подальшому будуть 

розміщуватися звіти про депутатську діяльність. Такий підхід надасть можливість кожному 

мешканцю міста реальну можливість скористатись електронною приймальнею (направити 

звернення на адресу службовців ради, депутатів, депутатських фракцій та груп). 

 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» з метою 

можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органу влади, а також 

забезпечення гласності, прозорості та відкритості створений окремий розділ «Громадська рада» у 

якому розміщується інформація про діяльність громадської ради, плани роботи, протоколи 

засідань президії та громадської ради.  

Так, протягом 1 кварталу 2016 року підготовлено і проведено 2 засідання Громадської ради 

при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради на яких піднімались питання етичного та 

санітарного стану маршрутних авто, виконання правил перевезення та договірних умов,  

розглядався санітарний стан міста та створення карти-схеми відповідальності за благоустрій та 



чистоту міста,обговорювався проект Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади. 

Активізовано співпрацю виконавчого комітету Знам’янської міської ради  з громадськими 

організаціями. Так, зокрема, проводилися зустрічі керівництва міста з учасниками ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, з активом міської громадської організації «Союз-Чорнобиль» та 

"Квітень-86", міської Спілки ветеранів війни в Афганістані та спілки ветеранів АТО. Проведені 

робочі наради за участю членів міської Спілки ветеранів війни в Афганістані по питанню 

підготовки та проведення у 2016 році 27-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з 

Республіки Афганістан. Підготовлено проведення «круглого столу» з учасниками ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, щодо підготовки та вшанування 30-ї річниці Чорнобильської 

катастрофи 

З метою державної підтримки  громадських організацій міста на виконання ними статутних 

завдань  проведено  конкурс серед міських громадських організацій у наступних номінаціях:  

«Кращий впроваджений у життя міста проект», «Краща громадська організація року», 

«Ініціатива, започаткована громадською організацією». 

     Вжито заходів щодо додержання релігійними організаціями чинного законодавства про 

свободу совісті та релігійні організації, виконком постійно підтримував зв`язки з керівниками  

релігійних громад, які діють на території міста 

Окрім структурних підрозділів виконавчого комітету Знам’янської міської ради відділ 

активно співпрацював в інформаційному полі з Знам’янським МРВ Управління ДСНС України у 

Кіровоградській області,  Знам’янським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області, 

Знам’янського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції,  податковою інспекцією, 

пенсійним фондом, головного управління статистики у Кіровоградській області, відділенням 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України в м. Знам’янка. Зокрема для кожної з вищевказаних 

організацій створені окремі розділи, які постійно оновлюються актуальної інформацією та 

важливими нормативно-правовими актами. 

Так за звітний період було розміщено 121 інфораційних матеріалів 

21 – інформаційних матеріалів Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській 

області 

10 - інформаційних матеріалів Знам’янського міськрайонного центру зайнятості 

54- інформаційних матеріалів головного управління статистики у Кіровоградській області 

25 – інформаційних матеріалів МРВ Управління ДСНС України у Кіровоградській області 

11 – інформаційних матеріалів Знам’янського районного відділу кримінально-виконавчої 

інспекції 

63 - інформаційних матеріалів Знам’янської ОДПІ 

Відділ у межах своїх функцій активно співпрацює з засобами масової інформації. Так, 

інформація про діяльність міської влади розміщена на веб-сайті міської ради дублюється на 

сторінках місцевої газети «Знам’янські вісті» та інтернет-ресурсах Кіровоградської області. 

З січня по березень 2016 року на офіційному сайті міської ради зафіксовано понад 12083 тис 

відвідувачів, що свідчить про його відкритість та прозорість. 

Зокрема: 

за період з 01 січня – 01 лютого зафіксовано :4605 

за період з 01 лютого -01 березня- 4811 

01 березня-20 березня -3057 

Через освіту – до здорової освіченої нації 

               Розвиток міста значною мірою визначається рівнем освіченості його мешканців. Тому я, 

як міський голова, виконуючи свою передвиборну програму, велику увагу приділяю підтримці 

освітньої галузі, зміцненню її матеріально-технічної бази.  Наші діти, починаючи з відвідування 



садочків і закінчуючи випуском зі школи, проводять в освітніх закладах більшу частину свого 

життя. Тут вони навчаються, виховуються, формуються як майбутнє нашої держави. 

У місті функціонує шість загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі – навчально-

виховний комплекс «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей», в них 

навчається 2812 учнів. Усі загальноосвітні навчальні заклади мають кількість учнів, що 

відповідає  критеріям наповнюваності, визначеними Кабінетом  Міністрів України, мають 

необхідну навчально-матеріальну базу, повністю укомплектовані педагогічними кадрами з 

відповідною педагогічною освітою.  

Протягом звітного періоду виконано монтажні роботи та введено в експлуатацію два 

інтерактивні комплекси у НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей», в ЗШ І-ІІІ ступенів № 

3.    

 Відділом освіти виконується доручення сесії Знам’янської міської ради щодо можливості 

створення  Багатопрофільного центру з підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб 

регіону.   Видано наказ, розроблено робочу програму, створено комісію, завданням якої є 

вивчення діяльності Знам’янської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 щодо реорганізації закладу. 

14 березня 2016 року розпочато державну атестацію Знам’янської комплексної дитячо-

юнацької спортивної школи, що проводиться 1 раз на 10 років.Триває робота атестаційної комісії 

відділу освіти. 

Відділом освіти здійснено роботу щодо переведення котельні з газовим опаленням на 

котельню з альтернативними видами палива  (ДНЗ № 8 «Світлячок».) Підготовлено документи 

для передачі  в Управління капітального будівництва м. Кіровограда та прийняття на баланс 

відділу освіти даного об’єкта.  

Проводиться щоденний моніторинг відвідування учнями навчальних занять та 

дотримання повітряно-теплового режиму з подальшим інформування держсанепідемслужби та 

Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації. 

Відділом освіти забезпечено: 

- доставку 48 % підручників для учнів 4, 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Проводиться робота по закупівлі іншої частини підручників для стовідсоткового забезпечення 

учнів; 

 - дотримання обмежувальних карантинних заходів в загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах та відновлення навчально-виховного процесу в закладах освіти міста.   

Згідно річного плану закупівель було проведено процедури закупівлі продуктів 

харчування (м’ясо, масло, молоко, сир сичужний та кисломолочний, риба) шляхом проведення 

відкритих торгів. Проведено закупівлю  енергоносіїв (газ, електрична енергія) шляхом 

проведення переговорної процедури закупівлі.  Були підписані договори з переможцями торгів, 

складені звіти про результати проведення процедур закупівлі які надані до органів казначейської 

служби та опубліковані на веб-порталі Уповноваженого органу з питань Державних закупівель. 

У  семи дошкільних навчальних закладах міста виховується і навчається 1296 дітей віком 

від 2-х до 6-ти років, що становить 77% від кількості всіх дітей дошкільного віку міста. З них 410 

дітей – 5-ти річного віку, що становить 100% охоплення дошкільною освітою дітей цього віку. 

 Усі дошкільні навчальні заклади міста працюють над реалізацією вимог Базового 

компоненту дошкільної освіти, керуються концептуальними засадами програм «Дитина», «Я у 

світі», «Впевнений старт». Протягом І кварталу проведено засідання семінару-практикуму 

старших медичних сестер ДНЗ «Організація медичної роботи та харчування в 

ДНЗ».Підготовлено матеріали для участі в конкурсах Всеукраїнського порталу:скарбничка 

вихователя, екологічне виховання. 

У ДНЗ № 2 «Теремок» проведено комплекс заходів по локалізації та ліквідації випадків 

захворювання на гостру рота вірусну інфекцію. Проведено оперативну нараду з керівниками 

навчальних закладів міста щодо посилення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного 

режиму. 



Проведено тематичні перевірки в ДНЗ щодо організації гурткової роботи та фізичного 

розвитку дітей згідно Базового компоненту дошкільної освіти. 

 Згідно з повідомленням про проведення заходу від 02.03.2016 року № 25/29-29-057 інспекції 

держенергонагляду у Дніпровському регіоні, 16.03.2016 року проведено планове обстеження 

технічного стану систем теплопостачання, дотримання режимів споживання/постачання теплової 

енергії у ДНЗ № 7 «Козачок». Державним інспектором з енергетичного нагляду Копійчуком С.В. 

зроблено висновок про високий рівень організації роботи з даного питання у ДНЗ № 7. 

На виконання Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» кабінети предмету «Захист Вітчизни» 

загальноосвітніх навчальних закладів   обладнано новими стендами з військово-патріотичної 

тематики. 

Проведено спортивно-масові, військово-спортивні та виховні  заходи згідно календаря 

спортивних змагань (футзал, гандбол, футбол, баскетбол). Вихованцями комплексної дитячо-

юнацької спортивної школи  взято участь у міських, обласних змаганнях.  

 Проведено І-ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад, мовно-літературних конкурсів, 

конкурсів науково-дослідницьких робіт. За  результатами  проведення  ІІІ (обласного) етапу  

місто має 15 призерів. 

Організовано проведення апробації тестових завдань для зовнішнього незалежного 

оцінювання в 2016 році на базі  НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 - ліцей». 

Забезпечено координацію підготовки до проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання та основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в 2016 році.  

Протягом І кварталу  проведено 45 бесід і консультацій для батьків та вчителів, які 

навчають дітей з особливими освітніми потребами. Поновлено базу даних дітей з інвалідністю, 

які проживають в місті (115 дітей).Створено базу даних дітей з інвалідністю по ДНЗ міста. 

Проведено два діагностичні засідання міської ПМПК на яких проведено психолого-педагогічне 

вивчення 16 дітей з психофізичними вадами. 

  

Виконано  заходи по обслуговуванню матеріально-технічної бази закладів освіти: 

Проведено роботу по усуненню аварії системи водопостачання в ДНЗ № 2 

«Теремок».Підготовлено інформацію на відділ економіки щодо включення об’єктів ДНЗ № 6 

«Сонечко», ДНЗ №7 «Козачок», ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 до обласної Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на 2016 – 2020 роки. 

Проведено аналіз потреби планової повірки електролічильників на І квартал 2016 року та 

узгоджено його з РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго». 

 Проведено навчання в закладах освіти з неелектротехнічним персоналом на І групу допуску з 

електробезпеки. 

 Проведено річний аналіз споживання електротехнічної енергії в закладах освіти міста, згідно 

якого  споживання її в 2015 році було менше на 48057 КВт, що дало змогу заощадити 91658 грн. 

бюджетних коштів. 

 Проведена перевірка стану теплового режиму в ДНЗ № 8 «Світлячок» та пробний пуск 

котельні на твердому паливі. 

 Проведено інвентаризацію діючих електроламп згідно якого в закладах освіти в експлуатації 

знаходиться 5567 ламп в тому числі 3256 енергозберігаючих, що становить 60,5% і за 

попередніми розрахунками впровадження енергозберігаючих ламп дає змогу щорічно економити 

83163 грн. бюджетних коштів. 

 Проведено аналіз наявності стану неізольованих проводів на територіях закладів освіти 

міста. 

 Підготовлено матеріал по використанню твердого палива (вугілля, дрова) в закладах освіти. 

Згідно аналізу в 2015 році в порівнянні з 2014 роком перевитрат не допущено. 

  Проведено аналіз витрат електроенергії в ДНЗ № 5 «Калинонька» за рахунок заміни 

електроплити на плиту з енергозберігаючими конфорками. Така заміна дала змогу тільки за 9 

місяців з економити 6009 КВт електроенергії та заощадити 11431 грн. бюджетних коштів. 



 Проведено перевірку стану електрообладнання та комутаційних приладів в ЗШ І-ІІІ ступенів 

№ 4. 

 Проведено перевірку та надано методичну допомогу по веденню нормативної документації в 

ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 згідно Правил технічної  експлуатації електроустановок. 

 Підготовлено матеріал згідно пояснень керівників закладів освіти щодо споживання 

електричної енергії. 

 Перевірено стан запірної арматури в тепловому господарстві ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 

ім.Т.Шевченка. 

 Підготовлено матеріал для лабораторних замірів опору ізоляції в закладах освіти. 

Перевірено оснащення теплового пункту згідно вимог Правил технічної експлуатації в ЗШ І-ІІІ 

ступенів № 4. 

 Забезпечено щоденний моніторинг роботи газового обладнання в котельнях закладів освіти. 

Здійснено перевірку вузла обліку газу в котельнях закладів освіти сумісно з працівниками 

метрологічної служби Знам’янського УЕГГ, роботи газового обладнання згідно режимних карт, 

перевірено роботу резервних котлів, насосів. Замінено теплообмінник в котлі №2 в котельні НВК 

«Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів №2-ліцей». Проведено режимно-налагоджувальні роботи в 

котельнях відділу освіти; НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів №2-ліцей», ЦДЮТ, Відділ освіти, 

ДНЗ №6 «Сонечко», ДНЗ №2 «Теремок». 

Дорогі  знам'янчани! 

   Робота міської ради  відбувається в умовах складної фінансово-економічної ситуації, як у 

світі, так і в Україні.   

      Я висловлюю вдячність за злагоджені дії і зусилля команді міської ради, депутатському 

корпусу, комунальним підприємствам, партнерам з громадських організацій, керівникам 

підприємств та установ міста, за допомогою яких  в основному вдається виконувати заплановане: 

безперебійно працюють всі заклади міста, вчасно виплачується заробітна плата у школах, 

дитячих садках, інших установах, злагоджено працюють комунальники. Дякую усiм, хто iз 

завзяттям та оптимiзмом береться за доручену справу, хто вкладає частинку душi та серця в 

розбудову рiдного мiста та покращує його благоустрiй, хто схвалює та критикує мою діяльність, 

хто підтримує та категорично заперечує все те, що зроблено. Дякую вам за терпіння, за довіру, за 

мудрі поради, за  активну громадську позицію. 

         Зрозумiло, що перед нами ще багато роботи щодо вирiшення проблем нашого міста.  Вiрю, 

що й надалi ми будемо разом, усiєю громадою будувати життя у рiдному мiстi – працювати, 

допомагати один одному для загального добра, миру i злагоди. Адже майбутнє нашого міста – 

наше спiльне завдання. 

  Я вважаю, що лише тісна співпраця міської влади, депутатського корпусу, керівників 

підприємств, установ і організацій, підприємців та громадськості міста сприятиме забезпеченню 

економічного та соціального розвитку міста та задоволення потреб знам'янчан. 

       Щиро дякую за увагу! Бажаю всім здоров’я, оптимізму та мирного неба над головою! 

  

                                    Міський голова                                             С.Філіпенко 

 

 



 

 

 


	OLE_LINK2

