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1. Інформацію  про виконання  Програми  економічного і соціального  розвитку  міста  

Знам`янка  за  2015 рік  прийняти до  відома. 

2. Зняти  з  контролю  рішення  міської  ради: 

- від 21.11.2014  року  №1538  «Про  затвердження  Програми  економічного  і  

соціального  розвитку  міста  Знам’янка  на  2015  рік»,  

- від 23.01.2015  року  №1611 «Про  внесення  доповнення  до Програми  

економічного  і  соціального  розвитку  міста  Знам’янка  на  2015  рік»,  

- від 27.03.2015 року  №1644 «Про внесення доповнення до  Програми 

економічного  і  соціального  розвитку  міста Знам’янка на 2015  рік», 

- від 17.04.2015  року  №1707 «Про  внесення  доповнення до Програми  

економічного  і  соціального  розвитку  міста  Знам’янка  на 2015  рік»,  

- від 22.05.2015  року  №1723 «Про внесення  доповнень до    Програми  

економічного  і  соціального  розвитку  міста  Знам’янка  на 2015  рік», 

- від 18.09.2015  року  №1817 «Про внесення  доповнення  до Програми  

економічного  і  соціального  розвитку  міста  Знам’янка  на  2015  рік»,  

- від 03.11.2015  року №1858 «Про внесення  доповнення  до Програми  

економічного  і  соціального  розвитку  міста  Знам’янка  на  2015  рік», 

- від 26.11.2015  року  №1860 «Про внесення  доповнення до    Програми  

економічного  і  соціального  розвитку  міста  Знам’янка  на 2015  рік» 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  комісію з питань бюджету 

та економічного розвитку міста (гол. М. Терновий). 

 

 

Міський голова     С. Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація 

  про  стан  виконання  Програми  економічного  і  соціального розвитку 

 м. Знам’янка за 2015  рік 

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

затверджена рішенням міської  ради  від 21 листопада  2014 року № 1538 (далі – Програма).  

З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми було  видано  

розпорядження  міського голови  від  26  березня  2015  року «Про  організацію  виконання  

та  контроль  за  виконанням  Програми  економічного  і  соціального  розвитку м. Знам’янка  

на 2015 рік» яким визначено відповідальних   за виконанням  основних  завдань Програми, 

контроль за станом її виконання і звітності.  

Реалізація завдань Програми у 2015 році здійснювалась в умовах ускладненої суспільно-

політичної та економічної ситуації у державі через проведення антитерористичної операції в 

окремих регіонах України; недостатності  фінансування  з  Державного  бюджету  на  

регіональний розвиток; підвищення тарифів на енергоресурси, перевезення, житлово-

комунальні послуги, цін на товари. Але незалежно  від  цього розвиток  міста  мав  позитивну  

динаміку  в  різних  галузях. 

 За 2015  рік  промисловими  підприємствами  міста  реалізовано  продукції   на 170,2 

млн. грн.,  що  в 1,7  рази  перевищує  показник  2014  року.  Реалізовано  промислової  

продукції  по галузях: харчова – 66,3 млн. грн., хімічна – 95,5млн. грн., машинобудування – 

1,77 млн. грн., поліграфічна – 0,45 млн. грн., виробництво та розподілення води – 6,2 млн. 

грн..  Темпи  росту обсягів  промислового  виробництва  до  минулорічних склали по  місту 

112,5% в  т. ч. по галузях: харчова–105,7% (ТОВ “Агропродукт”, ПСП «Агропроменерго», 

ТОВ“Знам’янський  хлібокомбінат”, ТОВ «Знамянська  кондитерська фабрика»), хімічна – 

116% (ТОВ “Геоїд”), машинобудування – 137,6% (ВАТ “Завод “Пуансон”), поліграфічна – 

88,5% (Міськдрукарня), ремонт  і технічне обслуговування машин – 73,2%. 

Підприємствами  та  організаціями  міста  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування 

освоєно  капітальних  вкладень 27053 тис. грн.,  що  становить 942,6 грн. на  одну  особу та в 

1,6  рази більше ніж в 2014  році (дані за 9 міс. 2015р.). 

Середньомісячна заробітна плата, нарахована одному штатному працівнику м. Знам’янки 

по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах 

юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) зросла порівняно з 2014  

роком на 10,8% і становила  4191 грн. (дані за 9 місяців 2015  року), що втричі вище рівня 

мінімальної заробітної плати (1378 грн.). Рівень заробітної плати по місту перевищив 

середній показник по області на 34,6%. 

В 2015  році  в  закладах освіти  та  культури  проведені  заходи  з  енергозбереження: 

 В міському краєзнавчому музею проведена   заміна вікон на енергозберігаючі.  

 В ДНЗ № 2 «Теремок»  встановлено 30 металопластикових вікон в 4- групах та 

придбано 2-і 4-х конфорні електроплити. 

 В ДНЗ № 3 «Івушка»  встановлено 31 металопластикове вікно. 

 В ДНЗ № 4 «Ромашка» встановлено 20 металопластикових вікон та двоє  дверей. 

 В ДНЗ № 5 «Калинонька» замінено на металопластикові  22 вікна, придбано нові 

холодильник та електроплиту. 

 В ДНЗ № 8 «Світлячок»  проводився  капітальний ремонт опалювальної системи із 

заміною батарей в усьому приміщенні та   заміна 26 вікон на металопластикові, крім того 

завершуються роботи по монтажу котельні на альтернативному виді палива.  

 В ЗШ  № 1 завершено поточний ремонт по заміні вікон в кабінеті історії. 

 В НВК «Знам’янська ЗШ  № 2-ліцей»  та ЗШ №6 придбані насоси для котелень. 

 Проведені  ремонтні роботи з утеплення фасаду північної сторони будівлі ДНЗ №7. 

 В ЗШ №4 виконані роботи по утепленню стелі  спортивного залу, зовнішньому 

утепленню роздягалень для учнів, проведено заміну покрівлі над роздягальнями.  

 У центрі дитячої та юнацької в кабінетах замінено вікна на металопластикові. 

 В Знам'янській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі замінено вікна в 

роздягальнях  з північної сторони спортивного залу закладу. 

 В  закладах освіти проведена заміна електроламп  розжарювання на енергозберігаючі та 

світодіодні в кількості 675 штук. 



В 2015  році  був  виконаний  великий  обсяг  робіт  в житлово-комунальному  господарстві, 

капітальний, поточний ремонт та утримання доріг та тротуарів  комунальної власності в 2015 році 

виконано на загальну суму 5816,131 тис. грн.  

Капітальний ремонт вулиць доріг: 

- вул. Калініна,від вул. Дмитрівської до пров. Халтуріна на суму 553,663 тис. грн.; 

- вул. Чорноліська на суму 1157,0 тис. грн.; 

- вул. Партизанська від пров. Свердлова до вул. Павлова на суму 498,24 тис. грн.; 

- вул. Партизанська від вул. Гагаріна до вул. Коцюбинського на суму 990,176 тис. грн. 

- облаштування майданчика по вул. Трудовій,7 на суму 183,0 тис. грн. 

Поточний ремонт вулиць та доріг: 

- вул. Чайковського від вул. Гагаріна до вул. Володарського на суму 45 тис.грн.; 

- вул. Фрунзе на суму 19,126 тис. грн.; 

- вул. Гагаріна на суму 54,085 тис. грн.; 

- вул. Жовтнева на суму 47,131 тис. грн.; 

- вул. Фрунзе на суму 74,237 тис. грн.; 

- вул. Жовтнева на суму 58,918 тис. грн.; 

- вул. Привокзальна на суму 54,011 тис. грн.; 

- вул. Фрунзе на суму 25,636 тис. грн.; 

- вул. Привокзальна на суму 28,256 тис. грн.; 

- вул. Петровського на суму 94,15 тис. грн.; 

- вул. Чорноліська на суму 45,997 тис. грн.; 

- просп. ВЛКСМ на суму 57,574 тис. грн.; 

- вул. Трудової на суму 99,667 тис. грн.; 

- вул. Г.Сталінграда на суму 99,002 тис. грн.; 

- вул. Ворошилова на суму 99,325 тис. грн.; 

- вул. Радянська на суму 3,946 тис. грн.; 

- вул. Чайковського на суму 61,808 тис. грн.; 

- вул. Рози Люксембург на суму 99,398 тис. грн.; 

- вул. Леніна на суму 18,659 тис. грн.; 

- вул. Дмитрівська на суму 30,557 тис. грн.; 

- вул. Чорноліська на суму 38,011 тис. грн.; 

- проїзної частини з вул. Фрунзе до будинку Фрунзе 122 на суму 40,564 тис. грн. 

Капітальний ремонт тротуарів: 

- по вул. Гагаріна (від Гагаріна, 27 до Гагаріна, 29) на суму 57,5 тис. грн.; 

- по вул.Жовтневій (від вул.Радянської до вул.Володарського) на суму 182,461 тис. грн.; 

- по вул. Гагаріна (від №11 до №9) на суму 66,116 тис. грн.; 

- по вул. Трудова від буд. №16 по вул. Жовтнева до буд 5/3 по вул. Чапаєва на суму 

100,02 тис.грн.; 

- по пров. Прохідному у м. Знам’янка Кіровоградської області на суму 93,027 тис.грн. 

Поточний ремонт тротуарів: 

- по вул. Жовтнева на суму 85,634 тис.грн.; 

- по просп. ВЛКСМ на суму 40,921 тис.грн.; 

- біля будинку по вул. Матросова, 27 на суму 57,954 тис.грн. 

- на території міського парку культури та відпочинку на суму 67,795 тис.грн.; 

- біля будинку Жовтнева, 20 (дворова територія)  на суму 34,812 тис.грн.; 

-  (внутрішньодоворова територія) Гагаріна, 9 на суму 56,246 тис.грн.; 

- по вул. Фрунзе (біля скверу) на суму 45,479 тис.грн.; 

- та заїзду у  двір лікарні по вул. Трудовій на суму 6,706 тис.грн.; 

- біля Гагаріна, 8 (дворова територія) на суму 9,162 тис.грн.; 

- по вул. Глібко, 28 (дворова територія)  на суму 32,784 тис.грн.; 

- по вул. Тополиній на суму 36,284 тис.грн.; 

- по вул. Жовтнева, 18 (дворова територія) на суму  31,672 тис.грн.; 

- біля будинку Глібко, 6 (дворова територія) на суму 30,565 тис.грн. 

У 2015 році за кошти резервного фонду обласного бюджету реалізовано проект 

«Першочергові заходи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації, яка може призвести 



до руйнування будівлі житлового будинку по вул. Фрунзе, 122 м. Знам’янка (капітальний 

ремонт) на суму 802,223 тис. грн. 

По житловому фонду міста виконано: 

Капітальний ремонт ліфтів на суму 166,108 тис. грн, а саме: Фрунзе, 122 А, Матросова 

28 (п.2,3,4), Трудова,7 (п.3), Фрунзе,91 (п.2), Калініна,109 (п.1), Фрунзе,122 (п,4). 

Капітальний ремонт в під’їздах житлового будинку №4 по вул..Привокзальній на суму 

15,004 тис. грн. 

Капітальний ремонт житлового будинку №38 по вул..Маяковського (заміна вікон на 

енергозберігаючі) на суму -10,341 тис. грн. 

Капітальний ремонт житлового будинку №30 по вул..Чайковського (заміна вікон на 

енергозберігаючі) на суму -11,603 тис. грн. 

Капітальний ремонт житлового будинку №16 по вул..Жовтневій (заміна вікон на 

енергозберігаючі) на суму -42,575  тис. грн. 

Частковий капітальний ремонт покрівлі у житлових будинках №№: 

- Жовтнева, 12 на суму 73,326 тис. грн..; 

- Трудова,7 на суму 98,251 тис. грн..; 

- Мусоргського,1 на суму 40,470 тис. грн..; 

- Павлова,2 на суму 9,036 тис. грн.; 

- Матросова,28 на суму 29,779 тис. грн.; 

- Жовтнева,33 на суму 15,0 тис. грн.; 

- Комарова,57 А на суму 9, 427 тис. грн; 

- Фрунзе,81 на суму 64,062 тис.грн. 

Капітальний ремонт житлового будинку №31 по вул..Дмитрівська (заміна дверних 

блоків в під’їздах) на суму 8,943 тис.грн. 

Капітальний ремонт системи водопостачання у житлових будинках: 

- Трудова,7 на суму 40,092 тис.грн.; 

- Гагаріна,27 на суму 5,718 тис.грн.; 

- Жовтнева,31 на суму -5,718 тис.грн.; 

- Фрунзе,81 на суму 10,432 тис.грн.; 

- Скирди,18 на суму 8,824 тис.грн.; 

- Привокзальна,3 на суму 27,182 тис.грн.; 

- Павлова,1А на суму 15,265 тис.грн. 

Капітальний ремонт димоходів по вул..Привокзальній , 1 на суму 134,179 тис.грн. 

Капітальний ремонт цегляної кладки у житловому будинку №2 по вул..Глібко на суму 

14,797 тис.грн. 

Перекладання ліній зовнішніх каналізаційних мереж у житловому будинку №1 по вул. 

Привокзальній на суму 4,171 тис.грн. 

Перекладання ліній внутрішніх каналізаційних мереж у житловому будинку №1 по 

вул.Привокзальній на суму 1,804 тис.грн. 

Перекладання ліній з каналізаційних мереж у житловому будинку №2 по вул..Глібко на 

суму 4,196 тис. грн. 

Перекладання ліній зовнішніх каналізаційних мереж у житловому будинку №28 по 

вул..Чайковського на суму 4,990 тис. грн. 

Виготовлення проектної документації з капітального ремонту покрівлі у житловому 

будинку №122 по вул..Фрунзе на суму 16,188 тис. грн. 

Капітальний ремонт часткового вимощення у житлових будинках по вул. Жовтнева,20 на 

суму 18,062 тис. грн. та вул. Скирди, 18 на суму 11,171 тис. грн. 

Частковий капітальний ремонт зовнішньої штукатурки у житлових будинках №№: 

- Радянська, 44 на суму 5,079 тис. грн.; 

- Радянська,46 на суму 5,079 тис. грн.; 

- Калініна,106 на суму 5,079 тис. грн. 

-  



Стан виконання  основних  завдань  Програми 

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

№пп Зміст  основних  завдань програми 

 2015  року 

Стан  виконання 

1 Зміцнення  промислового  потенціалу   

1.1 введення нових виробничих  

потужностей за  рахунок завершення 

будівництва 3-ї черги виробництва з 

реконструкцією та розширенням 

існуючих приміщень і будівель "Заводу з 

виробництва металопластикових виробів 

та нестандартних конструкцій" ТОВ 

Геоід" 

Роботи  виконані  на 99%, введення  в  експлуатацію  

об’єкта  перенесено  на 2016  рік 

1.2 підвищення інвестиційної  діяльності у 

промисловості за  рахунок:  початку 

будівництва другої черги комплексу по 

збереженню та  переробці зерна ТОВ 

«Знам’янське ХПП» та  реконструкції 

колишньої продбази під другу чергу 

виробництв ТОВ «Агропродукт» 

Через  нестабільний  фінансовий  стан  підприємств  

роботи   по  будівництву  та  реконструкції 

суб’єктами  господарювання  не  проводилися  

1.3 сприяння  промисловим  підприємствам  

у  розвитку  їх  зовнішньоекономічної  та  

виставкової  діяльності  з  метою 

просування  продукції  на  внутрішні і 

зовнішні  ринки 

З  метою просування  продукції підприємств на  

внутрішні  та  зовнішні  ринки, до  керівників  

промислових  підприємств постійно доводиться  

інформація  про  проведення обласних  та  

всеукраїнських  виставкових заходів, форумів. 

2  Розбудова  дорожньої  інфраструктури 

2.1 проведення  капітального  ремонту  

автомобільних  доріг загального 

користування  місцевого  значення 

Проведені  роботи  по   капітальному  ремонту доріг  

на загальну  суму 3199,1тис. грн., в т. ч. вул. 

Калініна (від вул. Дмитрівської  до  пров. Халтуріна 

в м. Знам’янка) – на 553,663  тис. грн.., вул. 

Чорноліської – 1157 тис. грн., вул. Партизанської 

(від пров. Свердлова до вул. Павлова) – 498,24 тис. 

грн., вул. Партизанської (від вул. Гагаріна до  вул. 

Коцюбинського) – 990,176 тис. грн.. 

2.2 проведення  поточного  ремонту  

доріг загального користування  

місцевого  значення 

Здійснено  поточний  ремонт  доріг  на  суму 1224,7  

тис. грн., в т.ч.: вул. Привокзальна – 82,267 тис. грн., 

вул. Фрунзе -118,999 тис. грн., вул. Партизанська – 

69,2 тис. грн.,Гагаріна – 54,085 тис. грн., Жовтнева – 

106,049 тис. грн.,  Чайковського – 80,934 тис. грн., 

Героїв  Сталінграда – 99,002 тис. грн.., вул. Трудова 

– 99,667 тис. грн.,вул. Ворошилова – 99,325 тис. грн.,  

Рози  Люксембург – 99,398  тис. грн., вул. 

Петровського – 94,15  тис. грн., Чорноліська – 84  

тис. грн.,  проспект ВЛКСМ – 57,574  тис. грн., 

Дмитрівська – 30,557 тис. грн., Леніна – 18,659 тис. 

грн.,Радянська – 3,946  тис. грн.. 

2.3 реконструкція  пішохідного  переходу  

від  залізничного  вокзалу  для  

мешканців  південного  мікрорайону  

та  працівників  обласної 

бальнеологічної  лікарні  по  вул. 

Макаренка  в м. Знам’янка 

Приймалася участь у Всеукраїнському конкурсі 

з реалізації проектів за рахунок державного 

фонду регіонального розвитку. За результатами 

конкурсу проект «Реконструкція пішохідного 

переходу від залізничного вокзалу для 

мешканців південного мікрорайону та 

працівників обласної бальнеологічної лікарні по 

вул. Макаренка в м. Знам’янка Кіровоградської 

області» був  профінансований в  сумі 397,36 

тис. грн. з  фонду  регіонального  розвитку та  

реалізований. 



3 Поліпшення матеріально-технічної  бази  закладів  соціальної сфери   

 Освіта  

3.1 реконструкції двох корпусів ДНЗ №7 

«Козачок» по вулиці Чайковського, 13 

У зв’язку  з  відсутністю  фінансування  з  

державного  бюджету роботи  не  проводилися 

3.2 капітальний  ремонт ДНЗ №6 «Сонечко» 

та ДНЗ №3 «Івушка» 

Проекти  були  подані  до  конкурсного  відбору  

інвестиційних програм. За  результатами розгляду 

проект по капітальному  ремонту  ДНЗ №6 

«Сонечко» включений в перелік  проектів  

регіонального  розвитку,  що  можуть  

реалізовуватися  за  рахунок  коштів  державного  

фонду  регіонального  розвитку  в 2015-2016 роках,  

але  кошти в 2015  році не  надходили.  

В ДНЗ №3 «Івушка» за  кошти  місцевого  бюджету  

проведена заміна  вікон  на  енергозберігаючі, обсяг  

фінансування  склав 120 тис. грн.. 

3.3 капітальний  ремонт (заміна  вікон на 

енергозберігаючі) ІІ черга 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів 

№3 

У зв’язку  з  відсутністю  фінансування  з  

державного  бюджету роботи  не  проводилися 

 Соціальний  захист  

3.4 реконструкція приміщення  терцентру  

з  метою  розширення  медико-

соціальних послуг; 

У територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

відкрито відділення соціально-побутової адаптація, 

на базі якого до Дня людей похилого віку відкрито 

тренажерні кімнати, які обладнано сучасними 

тренажерами: орбітреком, степпером, 

велотренажером, шведською стінкою,  диском 

«Грація» гімнастичним м’ячем, тренажером для 

реабілітації інвалідів. Також відкрито кімнати 

психологічного розвантаження для надання 

соціально-психологічних послуг громадянам 

похилого віку та інвалідам з метою зняття 

емоційного перевантаження, відновлення 

працездатності та сил. 

3.5 придбання  автомобіля  під  «соціальне  

таксі» 

У зв’язку  із значним  подорожчанням транспортних  

засобів  придбання  автомобіля  не  здійснювалося. 

4 Ефективне  використання земельних  ресурсів 

4.1 встановлення  меж  міста Підготовлено планово-картографічні  матеріали  по  

проектних  межах міста. По  затвердженому 

генеральному  плану  міста   продовжено  роботи  по  

встановленню  меж міста. З міського  бюджету в 

2015  році  виділено 130 тис. грн.. на виготовлення 

проекту землеустрою щодо встановлення меж  міста. 

4.2 інвентаризація  земельних  ділянок Інвентаризація земель  міста  продовжується  за  

кошти землевласників та  землекористувачів. З 

міського  бюджету  на  проведення інвентаризації 

земель галузі освіта було виділено 8 тис. грн.. 

4.3 впорядкування відомостей  про  

земельні  ділянки  власників  землі  та  

землекористувачів 

База  даних землекористувачів  та  землевласників  

формується  в  електронному  вигляді  на  підставі  

прийнятих  рішень  міської  ради 

4.4 продаж земельних  ділянок  

несільськогосподарського  

призначення 

19.06.2015 р. затверджена експертна грошова оцінка  

земельної  ділянки  по вул. Рози  Люксембург, 10-Н  

загальною  площею 337  кв.м,  яка  була  в  оренді у 

ФОП, та  продана за 129,6  тис. грн..  У  вересні п.р. 

продана земельна  ділянка по  вул. Привокзальній, 

20-Г  площею 217 кв.м за 93,2  тис. грн.. 

4.5 проведення аукціонів з  набуття права 

оренди  та  продажу  земельних  

09.09. 2015 року проведено  аукціон  земельних  

торгів де  було  продано право  оренди  на  земельну  



ділянок  та  земель  водного  фонду ділянку  площею  374  кв. м  по  вул. Привокзальній 

(біля  будинку  №11)  та  у  власність  земельну  

ділянку  площею  100 кв. м  по  вул. Привокзальній, 

1-М. До  міського  бюджету  надійшло 70  тис. грн.. 

4.6 контроль  за  своєчасним 

проведенням оплати за оренду землі 

За  2015  рік  надходження за  оренду  землі  до  

міського  бюджету  склали 2506,673 тис. грн., що на 

790,5425 тис. грн. більше  ніж за  аналогічний період 

минулого  року 

5 Житлово-комунальне господарство  

5.1 реконструкція  покрівель  

багатоповерхових  житлових  

будинків 

Здійснено  часткові  капітальні  ремонти  покрівель  

житлових  будинків на  суму 339,351 тис. грн.  по  

вул. Жовтнева, 33 та 12, Мусоргського, 1, 

Матросова, 28, Павлова, 2, Трудова, 7, Комарова, 57 

А,Матросова,28, Фрунзе, 81. Виготовлено проектну  

документацію  з  капітального  ремонту  покрівлі  

житлового  будинку  по  Фрунзе, 122 на суму 16,188  

тис. грн.. 

5.2 капітальний  ремонт  ліфтового  

господарства 

Проведено  капітальний  ремонт  ліфтів  на  суму 

166,108  тис. грн. (вул. Фрунзе, 122А, 91, Матросова, 

28 (п.2,3,4), Трудова, 7 (п.3), Калініна, 109 (п.1), 

Фрунзе, 91 (п.2), Фрунзе, 12 (п.4) 

5.3 реконструкція  систем газо- та 

електропостачання багатоповерхових  

будинків  

Проведена заміна  будинкових  газопроводів  на  

загальну  суму 25,825 тис. грн. , в т. ч. по будинку  

№2 вул. Глібка – 7,091 тис. грн..,  буд. №30 по  вул. 

Чайковського – 7,997  тис. грн., буд. №32  по  вул. 

Чайковського – 12,463  тис. грн., вул. Чайковського, 

28 – 9,561  тис. грн.. 

5.4 реконструкція  вуличних  

електромереж  в  т.ч.  мереж 

освітлення  міста 

Проведено капітальний  ремонт  мереж  зовнішнього  

освітлення  по  пров. Транспортний  та  вул. 

Перемоги  на  суму 15,098  тис. грн., по  вул. Миру  

та  пров. Миру  на  суму 32,542  тис. грн..,  по  вул. 

Гоголя,  Пушкіна, К. Маркса,  Леніна, Трудова  на  

суму 71,565  тис. грн., загальною  протяжністю  9  км  

та  заміною  ламп  на  енергозберігаючі  у  кількості 

129  шт. 

5.5 проведення  робіт  по  озелененню  

міста та  покращення  його  

санітарної  очистки  та  благоустрою 

Відповідно  до  розпорядження  міського  голови від 

26.03.15 р. №30 в  місті проведено  акцію  «За  чисте  

довкілля»  та  дні благоустрою  територій населених  

пунктів». В  літній  період  проводилися  роботи  по  

косінню  трави  на  території  міста.  

5.6 стимулювання створення об'єднання 

співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ); 

Проведено  ремонти  житлових  будинків  в  яких  

створені ОСББ  і  які  стали  переможцями  конкурсу 

"Краще об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку": Заміна вікон на енергозберігаючі ОСББ 

«Примакова» по вул. Примакова,64 на суму 20,0 тис. 

грн.,  ОСББ «Гуцулочка по вул. Гагаріна,29 на суму 

15,0 тис. грн. 

Заміна дверей та частковий капітальний ремонт 

покрівлі ОСББ «Світанок-Знам’янка» по вул. 

Гагаріна,8 на суму 9,999 тис. грн. 

Капітальний ремонт електроосвітлення та 

силової проводки ОСББ «Парковий,9» по вул. 

Жовтнева,9 на суму 3,858 тис. грн. 

Капітальний ремонт каналізаційної мережі ОСББ 

«Інтернаціональна,10/12» по вул. 

Інтернаціональна,10/12 на суму 7,711 тис. грн. 

Капітальний ремонт системи водопостачання 

ОСББ «Любомир,66 м. Знам’янка» по вул. 

Примакова,66 на суму 12,093 тис. грн. 



 

Інформація про стан  виконання основних  показників  

Програми  економічного  і  соціального  розвитку   міста  Знам’янка  на  2015  рік  

№ 

п/п 

Показник Одиниця 

виміру 

Значення показників 

затверджених 

Програмою на 

2015 рік 

за  2014 рік за  2015  рік 

1 Обсяг  реалізованої  

промислової  продукції,  

у  відпускних  цінах  

підприємств 

тис. грн. 90000 98306,4 170240,6 

2 Обсяг  реалізованої  

промислової продукції на 

одну  особу 

грн. 3096 3361,7 5952,5 

3 Обсяг  капітальних 

інвестицій 

тис. грн. 20000 31293 27053* 

4 Обсяг  капітальних 

інвестицій на  одну  особу 

 грн. 687,3 1084,9 942,6* 

5 Обсяг  прямих  іноземних  

інвестицій 

тис.дол. 

США 

2590 2613,6 2567,6* 

6 Темпи зростання  

(зниження) обсягу 

прямих іноземних 

інвестицій 

у % до  

попередн

ього року 

100,0 93,9 98,2* 

7 Обсяг  прямих  іноземних  

інвестицій  на одну  особу 

дол. 

США 

89,3 91,1 89,5* 

8 Обсяг  роздрібного  

товарообороту 

підприємств юридичних  

осіб 

тис. грн. 

 

 

220000 204858,2 186507,8* 

9 Темпи зростання 

(зниження) обсягу 

роздрібного 

товарообороту  

підприємств-юридич. осіб 

% до 

попередн

ього року 

105,5 99,2 88,9* 

10 Обсяг  експорту товарів тис. дол. 

США 

1630 2049,8 1100* 

11 Темпи  зростання 

(зниження) обсягу  

експорту товарів 

% до 

попередн

ього року 

101,9 130,1 91,7* 

12 Середньомісячна 

заробітна  плата 

грн. 3960 3775 4191* 

13 Темпи  зростання 

(зниження) 

середньомісячної  

заробітної  плати 

% до 

попередн

ього року 

106,0 109,9 110,8* 

14 Працевлаштовано  

громадян на нові  робочі  

місця 

осіб 560 393 199 

 

 

Примітка:  * - дані  за  9 місяців  2015  року 

  
 

 

 


