
Чотирнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від          2016 року                                          № 

м.Знам’янка 

 

Звіт міського голови  

про роботу виконавчих органів  

за ІІ квартал 2016 року 

 

 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 : 

 

Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за ІІ квартал 2016 року взяти до відома 

(додається). 

 

Міський голова    С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



  Додаток  

              до рішення міської ради 

              від _________ 2016 №___ 

 

Робота депутатського корпусу 

Основною формою роботи ради були і залишаються сесії. За звітний період відбулося 3 

пленарні засідання сесій Знам’янської міської ради сьомого скликання. Свої повноваження рада 

реалізовувала шляхом прийняття рішень, яких за звітний період ухвалено – 87. 

Нинішній депутатський корпус складає 34 депутати. Всі вони 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. 

Для ефективної роботи Знам’янської міської ради створено та працюють сім постійних 

комісій:  

 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). 

На сьогоднішній день на контролі постійних комісій міської ради залишається 161 рішення 

міської ради.  

Станом на 17.06.2016 року у міській раді на контролі знаходяться 36 міських цільових 

програм. Заслухано 3 звіти про хід виконання програм, прийнято 4 рішення внесення змін і 

доповнень до міських програм. 

На виконання Плану роботи міської ради, під час проведення Дня депутата, були розглянуті 

питання щодо подання депутатами міської ради декларацій про майно, доходи, витрати 

зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік; вимоги та основні засади реалізації законів 

Україн «Про доступ до публічної інформації» та «Про запобігання корупції»; питання регулювань 

конфлікту інтересів під час здійснення депутатами своїх повноважень.  

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 20 депутатських 

запитів. Відділом по обслуговуванню ради спільно з депутатами міської ради здійснюєть 

контроль за своєчасністю надання відповідей та результатом їх розгляду. 

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

головами квартальних та будинкових комітетів. Зокрема, протягом травня-червня під час 

проведення звітно-виборчих зборів громадян по виборах квартальних комітетів м.Знам’янка (34 

зустрічі, організовані відділом по обслуговуванню ради). 

Варто відзначити, що значну кількість рекомендацій постійних депутатських комісій з 

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

виконавчого комітету. 

Враховуючи вимоги законодавства щодо прийняття рішень органів місцевого 

самоврядування в особі міських рад (ч.1 ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні») питань, щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, 

парків, скверів та вимоги про включення до словника Єдиних та Державних реєстрів нерухомого 

майна, котрі розташовані на даних вулицях, провулках, 22 квітня 2016 року прийнято рішення 

№195 «Про затвердження розпорядження міського голови від 18 лютого 2016 року №8 «Про 

перейменування вулиць та провулків м. Знам’янка». Дані направлені до Інформаційного центру 

Міністерства юстиції України щодо внесення до словника Єдиного та Державного реєстру 

інформаційної мережі Міністерства юстиції України перейменованих вулиць та провулків. 

Загалом перейменовано 55 вулиць та провулків в місті Знам’янка. 



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

виконкому. 

 

Одним із напрямків роботи відділу по обслуговуванню ради є організація роботи з 

органами самоорганізації населення. Будинкові та квартальні комітети здійснюють свої 

повноваження на громадських засадах. На території міста діють 16 будинкових комітетів, 34 

квартальні комітети, робота яких стимулюється, зокрема: оформлено передплату газети міської 

ради «Знам’янські вісті» на ІІІ квартал 2016 року для 128 членів органів самоорганзіації населення 

(голів квартальних та будинкових, секретарів будинкових комітетів міста) та для 11 ветеранів-

вуличкомів. 

Відділом здійснюються організаційні заходи по проведенню щорічного міського огляду-

конкурсу на звання «Краща вулиця», «Кращий багатоповерховий будинок», «Краще об‖єднання 

співвласників багатоквартирного будинку». Забезпечено прийом документів від 14 учасників (на 

звання «Краща вулиця» - 1 учасник; «Кращий багатоповерховий будинок» - 3 учасника, «Краще 

об‖єднання співвласників багатоквартирного будинку» - 10 учасників). Підсумки проведення 

конкурсу будуть оголошені під час урочистостей до Дня міста. 

 

Організаційна робота 

Організаційний відділ є головною ланкою здійснення взаємодії виконавчого комітету з 

обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями. При вирішенні питань, які належать до компетенції відділу, він 

взаємодіє з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами виконкому, органами 

місцевого самоврядування.  

Так, протягом ІІ кварталу було виконано організаційні заходи з нагоди відзначення 

державних та професійних свят: 

- 30-ї річниці аварії на ЧАЕС (підготовка розпорядження, організація проведення 

засідання оргкомітету; підготовка виступу міському голові, підготовка сценарію та 

проведення урочистих зборів, підготовка відеоматеріалів, підготовка та розсилка 

запрошень чорнобильцям та вдовам; організація проведення панахиди, мітингу-реквієму, 

забезпечення: почесної варти, участі трудових колективів підприємств, установ, 

організацій в міських заходах, наявності квітів для покладання до пам’ятного знаку; 

виготовлення стенду «Пам’ять про подвиг загиблих героїв-чорнобильців в наших серцях 

буде жити вічно»); 

- Дня пам’яті та примирення (організація проведення акції «Перша хвилина миру» в 

УПЦ Преподобного Сергія Радонезького, а саме: молебень за мир та злагоду в Україні, 

запалення вогню миру); 

- Дня Перемоги (підготовка розпорядження, організація проведення засідань оргкомітету; 

підготовка виступу міському голові, забезпечення участі трудових колективів 

підприємств, установ, організацій в урочистій ході; забезпечення квітів для покладання 

на меморіальному кладовищі та під час об’їзду пам’ятних місць); 

- Дня Європи (підготовка розпорядження, організація засідань оргкомітету, підготовка 

виступу міському голові, постійний контроль за виконанням підготовчих заходів до 

проведення свята); 

- Дня захисту дітей (підготовка розпорядження, організація проведення засідань 

оргкомітетів, підготовка сценарію, виступу міському голові, забезпечення декорацій, 

погодження концертних номерів, проведення заходу 04.01.2016, відкриття дитячих 

майданчиків); 

- Дня медичного працівника (підготовка розпорядження, сценарію, виступу міському 

голові, забезпечення квітів для вручення нагородженим особам, погодження концертних 

номерів, проведення заходу); 

- Дня Скорботи (підготовка розпорядження, організація проведення засідань оргкомітету; 

підготовка виступу міському голові, забезпечення участі трудових колективів 

підприємств, установ, організацій в урочистій ході; забезпечення квітів для покладання 

на меморіальному кладовищі); 

- Дня Конституції України (підготовка розпорядження, організація засідань оргкомітету, 

підготовка виступу міському голові, організація вручення паспортів дітям, яким 

виповнилося 16 років у червні під час урочистостей, забезпечення квітів для покладання; 

підготовка та розсилка вітальних листівок). 

 На даний час ведеться підготовка до святкування Дня міста, проведення щорічного міського 

конкурсу «Людина року», святкування 25-ї річниці незалежності України.  



 Всі події широко та постійно висвітлюються у міських засобах масової інформації та на веб-

сайті міської ради. 

Організаційним відділом готуються та подаються в ЗМІ привітання та звернення міського 

голови з нагоди відзначення державних та професійних свят, пам’ятних дат. 

  

Відділ загальний, контролю та роботи зі зверненнями громадян 

Протягом квітня- червня 2016 року проведено 6 засідань виконавчого комітету міської ради, 

на яких було прийнято 95 рішень, серед яких питання соціального і економічного розвитку міста, 

житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту, торгівлі і побуту, соціального 

захисту дітей, їх житлових та майнових прав.  

 Міською владою протягом звітного періоду проведено заходи, спрямовані на стабілізацію 

суспільно-політичної ситуації в місті та усунення причин, що викликають збільшення кількості 

звернень громадян. А саме: міським головою не рідше ніж два рази на місяць, проводяться наради 

з керівниками управлінь, відділів апарату управління міськвиконкому та керівниками 

комунальних підприємств міста. Під час нарад проводиться аналіз стану виконання доручень 

міського голови за попередні тижні та ставляться завдання перед відповідними керівниками та 

підрозділами. Серед головних завдань – робота із зверненнями громадян, санітарний стан міста, 

виконання робіт по благоустрою центральної частини міста, поточний ремонт дорожнього 

покриття вулиць, відновлення вуличного освітлення, встановлення ігрових майданчиків для дітей. 

Особлива увага приділяється виконанню антикризових заходів, поповненню міського бюджету та 

виплаті заробітної плати працівникам бюджетної галузі.  

У межах компетенції міським головою було видано 60 розпоряджень.  

Протягом квітня-червня 2016 до міськвиконкому відділом взято на контроль 748 актів та 

доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови та 

заступників голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, виконано – 662, 86 

перебувають на виконанні. 273 листа надійшло від установ та організацій міста Знам’янка та смт. 

Знам’янка Друга та с. Водяне. 

Протягом звітного періоду надійшло 603 звернення громадян, що на 13 звернень більше 

порівняно з І кварталом поточного року, на 310 більше ніж за ІІ квартал 2015 року.  

120 звернень громадян надійшли на розгляд з Урядової гарячої лінії та з Кіровоградського 

обласного контактного центру, по яких прийнято відповідні рішення та надано письмові відповіді 

заявникам, за відповідний період 2015 – 67 звернень, за 1 квартал 2016 – 252.  

Зверненням громадян на особистих прийомах приділяється належна увага. У кожному 

випадку заявникам надається допомога або вишукуються шляхи вирішення їх проблем, надаються 

аргументовані відповіді та роз`яснення. На особистий прийом міського голови звернулось 46 

громадян. 

Всі звернення, що надходять до міськвиконкому, міський голова розглядає особисто, дає 

відповідні доручення виконавцям. Від виконавців міський голова вимагає позитивного вирішення 

питань, що належать до їх компетенції. Заявники обов`язково повідомляються про результати 

розгляду їх звернень у терміни, зазначені законодавством України. 

Під особистий контроль міського голови 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.  

 Особисті та особисті виїзні прийоми проводяться міським головою та керівництвом міської 

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

року №17 та розпорядженням міської ради №6 від 01.02.2016р, «Про затвердження графіка 

особистого прийому та особистого виїзного прийому громадян керівництвом виконавчого 

комітету Знам`янської міської ради». 

Особлива увага приділяється вирішенню питань, які порушують ветерани війни і праці, 

інваліди, учасники АТО, переселенці із зони АТО, пенсіонери, особи, які  постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС, багатодітні сім`ї, діти-інваліди, одинокі матері та особи, які потребують 

соціального захисту та підтримки. 

Відділом проводиться аналітична робота та узагальнення причин надходжень звернень 

громадян. Встановлений контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, якості та 

вичерпності відповідей. Звертається увага на недопущення надання неоднозначних, 

необґрунтованих або неповних відповідей заявникам. У відділі кожен заявник має можливість 

перевірити хід виконання поданого ним звернення та ознайомитися з матеріалами відповідних 

звернень.     



Відділу було надане протокольне доручення виконавчого комітету щодо аналізу причин 

збільшення звернень громадян та стану їх виконання (скільки виконано, скільки перебувають на 

контролі, ін.). Розпорядженням міського голови №112 від 06.06.16 року було створено комісію 

щодо здійснення перевірок у відділах та управліннях міськвиконкому, комунальних 

підприємствах та ін. та затверджено Показники щодо оцінювання рівня організації роботи із 

зверненнями громадян. На виконання розпорядження міського голови здійснені перевірки: КП 

«Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» (нач.Дегтярь Е.Г.), ОКВП «Дніпро-

Кіровоград» м.Знам’янка (нач.Рябов О.М.), Знам’янського РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» 

(нач.Ковбасюк О.М.); щодо аналізу причин збільшення звернень громадян робота триває. По 

закінченню перевірок буде проведено розширене засіданням постійно діючої комісії з питань 

розгляду звернень громадян із запрошенням відповідальних за ведення роботи із зверненнями 

громадян. 

За допомогою комп’ютерної програми "Звернення громадян" щоп'ятниці надаються 

нагадування виконавцям щодо дотримання термінів розгляду звернень громадян та узагальнена 

інформація про своєчасність розгляду звернень громадян у відділах та структурних підрозділах 

виконавчого комітету Знам`янської міської ради міському голові. 

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

розгляду звернень громадян згідно з графіком, затвердженим розпорядженням міського голови. 

По результатах засідань складені протоколи та надані відповідні протокольні доручення. 

На сторінках газети „Знам`янські вісті‖ постійно висвітлюються матеріали сесії міської 

ради, діяльності виконавчого комітету міської ради, роз`яснення з питань реалізації громадянами 

права на звернення та особистий прийом. Не рідше, ніж один раз у квартал в місцевій газеті 

"Знам`янські вісті" та на WEB-сайті Знам`янської міської ради публікуються довідки з питань 

розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті Знам`янської міської ради. 

 

Бюджет міста за звітний період 

Фінансовим управлінням Знам’янського міськвиконкому протягом ІІ кварталу 2016 року 

проводилась відповідна робота, яка була спрямована на забезпечення належного виконання 

міського бюджету та економного витрачання бюджетних коштів.  

Станом на 16 червня 2016 року до загального фонду міського бюджету м.Знам’янка 

надійшло власних і закріплених доходів у сумі 42981,9 тис. грн., що складає 125,2% виконання 

планових показників за січень-червень 2016 року (затверджено з урахуванням змін 34338,1 тис. 

грн.) та 55,9% 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 103,4 тис. грн., що складає 126,9 % планових 

показників за січень – червень 2016 року (затверджено з урахуванням змін 81,5 тис. грн.) та 37,9 % 

до затверджених доходів на 2016 рік (план року з урахуванням змін складає 273,0 тис. грн.). 

Станом на 16.06.2016 року в міському бюджеті м.Знам’янка проведено видатки на загальну 

суму 107037,5 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 103027,8 тис.грн., по спеціальному 

фонду – 4009,7 тис.грн в тому числі бюджет розвитку – 1479,7 тис.грн. 

Протягом січня-червня 2016р. на захищені видатки загального фонду міського бюджету 

спрямовано 39273,0 тис.грн, або 75% від обсягу видатків без урахування міжбюджетних 

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

плату з нарахуваннями – 32749,1 тис.грн, медикаменти – 254,0 тис.грн., харчування – 1334,4 

тис.грн, енергоносії та комунальні послуги – 4033,0 тис.грн.; стипендії – 902,5 тис.грн. 

В міському бюджеті забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам 

бюджетних установ. Енергоносії і комунальні послуги профінансовані в повному обсязі.  

Станом на 16 червня 2016 року до міського бюджету м. Знам’янка надійшло трансфертів: 

 з державного бюджету у сумі 72990,9 тис. грн., що складає 97,4% виконання планових 

показників за січень-червень 2016 року (затверджено з урахуванням змін 74969,1 тис. грн.), з них: 

стабілізаційна дотація – 885,0 тис. грн., або 100% плану; 

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

допомоги) – 50607,8 тис. грн., або 103,9% плану (52586,0 тис. грн.); 

освітня субвенція – 12109,8 тис. грн., або 100% плану; 

медична субвенція – 9388,3 тис. грн., або 100% плану. 

з інших бюджетів (селищний бюджет смт. Знам’янка Друга) надійшли кошти субвенції у 

сумі 100,0 тис. грн. на компенсацію пільгового перевезення громадян (100% плану). 

Станом на 16 червня 2016 року перераховано з міського бюджету м. Знам’янка до 

державного бюджету коштів у сумі 6461,5 тис. грн., з них: 



реверсна дотація – у сумі 6096,5 тис. грн.; 

субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 

у сумі 365,0 тис. грн. 

Станом на 16 червня 2016 року перераховано Знам’янському районному бюджету медичну 

субвенцію у сумі 3068,5 тис. грн. 

За ІІ квартал 2016 року підготовлено фінансовим управлінням та схвалено міською радою 4 

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

І квартал 2016р. 

 

Економіка міста 

Одним із важливих завдань моєї передвиборної програми було забезпечення реалізації 

Програми соціально-економічного розвитку міста. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Міськвиконком постійно співпрацює з керівниками промислових підприємств міста по 

виконанню щомісячних планових та очікуваних обсягів виробництва, реалізації промислової 

продукції, перспектив розвитку виробництва.  

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 підсумками роботи промислових підприємств міста за січень-травень 2016 року 

реалізовано продукції на 73768,5 тис.грн., що в 1,5 рази більше ніж за аналогічний період 

минулого року. Реалізовано промислової продукції по галузях: харчова – 40141 тис.грн. 

(збільшення в 1,8 рази), хімічна – 29800,6 тис.грн. (збільшення в 1,45 рази), машинобудування – 

794,8 тис.грн. (збільшення на 4%), поліграфічна – 212,3 тис.грн. (збільшення в 1,4 рази), 

виробництво та розподілення води – 2819,8 тис.грн. (збільшення на 8,9%). Темпи росту обсягів 

промислового виробництва до минулорічних склали 93,3% в т. ч. по галузях: харчова – 100,5% 

(ТОВ―Агропродукт‖, ПСП «Агропроменерго», ТОВ―Знам’янський хлібокомбінат‖, ТОВ 

«Знамянська кондитерська фабрика»), хімічна – 89,5% (ТОВ ―Геоїд‖), машинобудування – 118,3% 

(ПАТ «Завод «Пуансон»), поліграфічна – 94,5% (Міськдрукарня), ремонт і технічне 

обслуговування машин – 60,4%.  

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ 

Підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 

капітальних вкладень 5905 тис.грн., що становить 208,2 грн. на одну особу. Одним із основних 

джерел фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій.  

За звітний період впроваджено проект «Капітальний ремонт вул. Партизанська від вул. 

Павлова до вул. Гагаріна в м. Знам’янка Кіровоградської області» загальна вартість якого склала 

815,705 тис. грн. 

ПРЯМІ ІНО ЗЕМНІ ІНВ ЕСТИЦІЇ 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку м. Знам’янки, станом на 

01.04.2016р. склав 2,5 млн.дол. США та зменшився на 0,6% порівняно з початком 2016р. На одну 

особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій становить 88,9 дол. США. В економіку міста 

вклали капітал інвестори з Нідерландів, Німеччини та Панами. Найбільші обсяги інвестицій 

зосереджені на підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської 

діяльності. Зниження обсягу прямих іноземних інвестицій відбулося за рахунок коливання курсу 

долара. 

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ 

Обсяг експорту товарів по місту склав 601,5 тис. дол. США. Порівняно з попереднім роком 

обсяг експорту збільшився на 30,3%, Обсяг експорту у розрахунку на одну особу населення 

становив 21,2 дол. США. Основним ринком збуту товарів були країни Європейського Союзу. 

Основу товарної структури експорту склали готові харчові продукти. 

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

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) за перший квартал 2016 року 

зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року на 25,2 % і становила 4556 грн., що у 

3,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати. Рівень заробітної плати по місту перевищив 

середній показник по області на 33,2%.  

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ 

Виконавчим комітетом затверджені місця для тимчасового розміщення пересувних дитячих 

майданчиків з атракціонами та для сезонної торгівлі квасом та безалкогольними напоями, 



відповідно до яких укладено 6 нових договорів про соціальне партнерство, загальна сума 

надходжень по діючих договорах на благоустрій міста склала 27,1 тис. грн. 

За ІІ квартал 2016р. укладено 10 договорів про залучення пайової участі замовників на 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, загальна сума надходжень 

до міського бюджету склала 33,5 тис. грн.  

 ЗАКУПІВЛІ 

На запрошення міськвиконкому представником авторизованого майданчика Zakupki.prom.ua 

Парфенюк О.М. проведено інформаційний семінар з питань здійснення електронних державних 

закупівель. Розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів та представників бізнесу 

навчали правильно здійснювати електронні закупівлі в системі пілотного проекту ProZorro. 

Розроблений проект регуляторного акту з аналізом впливу «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 15.01.2016 року №13 «Про затвердження положення про систему 

електронних закупівель». 

 

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 

- капітальний ремонт доріг на суму 713,8 тис.грн.; 

- поточний ремонт (грейдерування та засипка щебеневою сумішшю) на суму 743,536 тис.грн.; 

Благоустрій: 

Придбано інвентар для виконання робіт з благоустрою на суму 17,85 тис.грн. 

КП «ЗЖЕК №1» та КП «»Знам’янський комбінат комунальних послуг» виконано роботи по 

обрізці гілок і крон дерев, видалення порослих чагарників на суму 17,646 тис.грн. 

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

померлих склали 34,819 тис.грн. 

Облаштування територій кладовищ 131,748 тис.грн. 

Транспортні послуги 137,98 тис.грн. 

Зовнішнє освітлення 

На поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення використано 58,398 тис.грн. 

На оплату електроенергії (вуличне освітлення) використано 68,617 тис.грн. 

Житловий фонд, ОСББ 

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

створено 64 об’єднання співвласників. 

За звітний період створено 18 ОСББ: 

- «Стріла РЛК 6» (вул. Віктора Голого, 122-А); 

- «Промінь-Знам’янки» (вул. Віктора Голого, 75); 

- «Глібко 2» (вул. Глібко,2); 

- «Квітка-Знам’янки» (вул. Привокзальна,6); 

- «Фортуна-Жовтнева» (вул. Михайла Грушевського, 20); 

- «Наш спільний дім – 6» (вул. Глібко,6); 

- «Фенікс – 3» (вул. Привокзальна,3); 

- «Каштановий» (вул. Михайла Грушевського,20); 

- «Чайковського-34» (вул. Чайковського,34); 

- «Паровоз» (вул. Привокзальна,1 та вул. Привокзальна,5); 

- «Привокзальна 20» (вул. Привокзальна,20); 

- «Київська-22» (вул. Київська,22); 

- «Грушевського 33» (вул. Грушевського,33); 

- «Співоче» (вул. Привокзальна,9); 

- «Півонія» (вул. Чайковського,28); 

- «Веселка-57А» (вул. Комарова,57А); 

- «Мусоргського» (вул. Мусоргського); 

- «Абрикосовий 13» (провул. Абрикосовий,13). 

 

Інше 

Управлінням розглянуто 150 звернень громадян, на адресу Кіровоградського обласного 

центру – 32 звернення. 

Опрацьовано депутатських запитів міської ради – 67. 

Підготовлено: 



 проектів рішень виконавчого комітету – 13; 

 проектів рішень міської ради – 24; 

 проектів розпоряджень міського голови з питань УМА та ЖКГ – 10; 

 підготовлено листів керівникам міста – 130; 

Опрацювано контрольних карток по зверненням керівників підприємств, організацій та 

управлінь ОДА – 533. 

 

Відділ архітектури та містобудування 

Розроблено та подано на розгляд міському голові 3-D модель фасадної частини та 

ситуаційну схему малої архітектурної форми – арки, яку планується встановити на вході в міський 

парк відпочинку. 

За ІІ-ий квартал 2016 року розглянуто звернень через центр надання адміністративних 

послуг та надано адміністративних послуг — 78: 

 технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та проекти землеустрою — 50; 

 видано 4 містобудівні умови та обмеження 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 17 будівельних паспортів 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 звернення громадян, відповідно до яких підготовлено та винесено на 

засідання виконавчого комітету проекти рішень щодо присвоєння окремих адрес — 5; 

 видано 2 паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності, до яких розроблено ситуаційні схеми відповідно до державних будівельних 

норм. 

Крім адміністративних послуг: 

 забезпечено надання інформації по контрольних справах у терміни, які визначені ОДА - 9; 

 підготовлено 16 проектів рішень, з яких 11 розглянуто та прийнято виконавчим комітетом 

Знам'янської міської ради, решта проходить оприлюднення; 

 надано 8 довідок 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, 21.06.2016р. проведено 

засідання робочої групи, складено протоколи — протокольні 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, 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. 

 

Ефективність містобудівної діяльності  

за ІІ квартал 2016 року  

 ІІ квартал 2016 року 

Будівельні паспорти 17 

Містобудівні умови та обмеження 4 

 

 

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

Протягом звітного періоду органами управління і силами цивільного захисту міста взято 

участь у 1 обласному командно-штабному тренуванні. Здійснені спільні перевірки готовності до 

використання за призначенням захисних споруд, розташованих на території міста. Здійснені 

заходи по підготовці пакету документів на списання 1 захисної споруди.  



Продовжується робота по технічній інвентаризації захисних споруд ЦЗ і протягом звітного 

періоду про інвентаризовано 13 споруд. Проведена робота по виконанню заходів, передбачених 

Програмою цивільного захисту на 2016-2020 роки на 2016 рік (дослідження якості питної води в 

громадських колодязях, проведення ремонту в захисних спорудах). 

Підготовлено і проведено планові засідання постійних комісій виконавчого комітету, а саме:  

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було 

розглянуто 13 питань; 

міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення, де було розглянуто 6 питань.  

Протягом звітного періоду завідуючим сектором взято участь у засіданнях обласної комісії з 

питань ТЕБ та НС, нарадах в режимі он-лайн з питань цивільного захисту. 

Забезпечене направлення на курси навчально-методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Кіровоградської області керівних кадрів ЦЗ об`єктів міста. План 

комплектування обласних курсів виконано. 

У ІІ кварталі було проведено заняття з членами міської розрахунково-аналітичної групи. 

Опрацьовані міські заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру у місті 

Знам’янці на 2016 рік. 

Організоване проведення заходів у рамках Всесвітнього Дня охорони праці. 

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

Основними завданнями відділу бухгалтерського обліку та звітності є ведення 

бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складення звітності, 

відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і 

результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями 

(асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами, забезпечення 

дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на 

реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, 

достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності 

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних 

(нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів. 

За період з 01.01.2016 року по 21.06.2016 року відділом бухгалтерського обліку та звітності 

було виконано наступну роботу:  

3 з/п Найменування Кількість 

1 Місячна фінансова звітність до УДКСУ 5 

2 Підготовлено меморіальних ордерів 66 

3 Підготовлено платіжних доручень до УДКСУ 198 

4 Складено кошторисів та планів асигнувань загального та спеціального 

фондів бюджету 

12 

5 Довідки про зміни до кошторисів та планів асигнувань до загального та 

спеціального фондів бюджету 

27 

6 Підготовлено та опрацьовано договорів на виконання робіт на 

придбання додаткових угод до них 

123 

7 Нарахування заробітної плати штатним працівникам ( 10 одиниць) 5 

8 Підготовка договорів на виконання робіт за ЦПХ 58 

9 Акти виконання робіт за договорами ЦПХ 49 

10 Складено кошториси витрат із фінансування організації громадських 

робіт 

6 

11 Довідки про виконання громадських робіт 6 

12 Підготовка та складання трудових договорів на виконання громадських 

робіт 

51 

13 Нарахування заробітної плати та податків з робітниками з благоустрою 

на умовах договору цивільно-правового характеру 

49 

14 Нарахування заробітної плати та податків по громадським роботам (12 

чоловік) 

39 

15 Ведення трудових книжок учасників громадських робіт  51 

16 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми 

нарахованого ЄСВ 

щомісяця 

17 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (щокварталу) 

щокваталу 

18 Звіт «Капітальні інвестиції» 2 



19 Звіт з праці 5 

20 Складено актів введення в експлуатацію, списання та актів прийому-

передачі основних засобів 

По потребі 

21 Нарахування амортизації ОЗ щокварталу 

22 Ведення оборотних відомостей обліку ОЗ та інших матеріальних активів 13 

(щомісячно) 

23 Ведення карток аналітичного обліку фактичних видатків 108 

24 Ведення карток аналітичного обліку отриманих асигнувань 108 

25 Ведення карток аналітичного обліку касових видатків 108 

26 Складання та обробка звітів про використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт 

15 

27 Листи, запити та контрольні справи  

29 Пояснювальні записки до кошторисів та звітів 24 

30 Підготовка проектів рішень по внесенню змін до бюджету  3 

31 Ведення обліку надходження та вибуття матеріалів, складання актів 

списання 

щомісячно 

32 Розрахунок відпускних, лікарняних 12 

33 Ведення головної книги щомісячно 

34 Перевірка та здача фінансових звітів комунальних підприємств до 

департаменту ЖКГ ОДА 

5 

35 Реєстрація фінансових та юридичних зобов’язань 554 

 

 

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 ІІ кварталу опрацьовано 36 відомостей періодичного поновлення, згідно з якими 

опрацьовано 1137 записів персональних даних виборців, з них змін ідентифікаційних, службових 

даних – 319, змін виборчої адреси – 595, включено нових записів до Реєстру – 58, знищено записів 

– 126. 

Працівниками відділу прийнято на особистому прийомі 18 громадян. 

Зареєстровано та проведено 69 наказів начальника відділу, з них: 

 17 - щодо внесення змін до персональних даних виборців; 

 15 - щодо внесення нових записів до бази даних Реєстру; 

 13 - щодо зміни виборчої адреси за зверненням інших відділів ведення ДВР; 

 5 - щодо вибуття виборців; 

 12- щодо знищення запису Реєстру; 

 1 наказ щодо усунення кратних включень; 

 3 накази щодо зміни місця народження за змінами АТУ України; 

 2 накази по зміні назв геонімів. 

Протягом звітного періоду відділом підготовлено 2 подання до Центральної виборчої комісії 

щодо зміни опису меж виборчих дільниць. Підготовлено та надіслано 3 запити про уточнення 

персональних даних виборців до суб’єктів подання відомостей. Всього за допомогою цих запитів 

уточнено 25 персональних даних громадян. 

Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 19.05.2016р. №2016-р 

перейменовано вулицю Жуковського на вулицю Вишневу, провулок Жуковського на провулок 

Вишневий в м.Знам’янка та вулицю Радянська на вулицю Грушевського в смт Знам’янка Друга, а 

також проведено 3 накази по зміні виборчої адреси виборців при зміні геонімів та змінено виборчі 

адреси 332 виборцям. 

 

 

Центр надання адміністративних послуг міськвиконкому 
Станом на 16 червня 2016 року Центром надання адміністративних послуг міськвиконкому 

до Переліку включено 152 адміністративні послуги та 32 дозвільні процедури. 

Протягом ІІ 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. 



На виконання Закону України від 10 грудня 2015 року №888 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг» функції з реєстрації місця проживання громадян та 

зняття з реєстрації місця проживання покладено на Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради (далі – Центр). 

Здійснено передачу картотек з питань реєстрації фізичних осіб від Знам’янського районного 

сектору УДМС України в Кіровоградській області до Центру. Виготовлено штампи реєстрації 

місця проживання/перебування та зняття з реєстрації. 

Здійснено підключення Центру до реєстру територіальної громади (в частині 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб). 

Розпорядженням міського голови від 11 травня 2016 року №96 затверджено інформаційні та 

технологічні картки адміністративних послуг щодо: 

 реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування; 

 надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

 державної реєстрації права власності на нерухоме майно; 

 внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної 

помилки, допущеної з вини заявника; 

 державної реєстрації обтяжень. 

Станом на 16 червня 2016 року складено 110 протоколів про адміністративні 

правопорушення та постанови щодо проживання за недійсним паспортом громадянина України 

(вклейка фотокартки до паспорта громадянина України при досягнення 25-річного та 45-річного 

віку та зі зміною прізвища) - 66, проживання громадян без реєстрації місця проживання в Україні 

– 12; умисного зіпсування паспорта чи втрати його з необережності – 13. Зареєстровано місце 

проживання – 266 громадян; знято з реєстрації – 177 осіб. 

Станом на 16 червня 2016 року державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень Центру зареєстровано 258 заяв, з них: 177 заяв щодо реєстрації права власності на 

нерухоме майно та 56 заяв щодо реєстрації іншого речового права (оренда), 17 заяв щодо внесення 

змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 8 заяв щодо надання 

інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В результаті 

розгляду зазначених заяв задоволено 237 заяв. За державну реєстрацію прав сплачено: 

адміністративного збору (державного мита) в сумі 21046,00 грн.; за надання інформації з 

Державного реєстру прав – 7354,00 грн. 

Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань виконавчого комітету проведено реєстраційних дій – 180; надано витягів з Єдиного 

державного реєстру – 75; виписок – 4. Отримано коштів – 14066,16 грн., надано консультацій з 

приводу створення ОСББ – 34 будинкам (Жовтнева, 16, 20; Інтернаціональна, 10, 12; Фрунзе, 122-

А; Партизанська, 29; Мусоргського, 1; Глібко, 2, 6; Привокзальна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 20, 22; 

Чайковського, 30, 34; Жовтнева, 3, 6, 9, 16, 18, 20, 33; Київська, 22, 24; Радянська, 5; Гагаріна, 9, 

11; Комарова, 57, 57-А). 

 

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 01.06.2016 в місті 10267 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 287 роз’яснень чинного законодавства та 421 консультація 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 2 

розпорядження міського голови про створення комісій з обстеження земельних ділянок, 

розглянуто 2 спори з приводу меж земельних ділянок. 

На виконанні у відділі земельних питань за ІІ квартал 2016 рік знаходиться 39 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 01.06.2016 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 ІІ квартал 2016 року:  

 працівниками відділу на підставі поданих заяв та матеріалів підготовлено 28 договорів 

оренди землі та додаткових договорів та передано їх для проведення державної реєстрації. З 

01.04.2016 року до 15.06.2016 року зареєстровано 17 договорів оренди землі; 

 підготовлено до реєстрації та зареєстровано право власності Знам’янської міської ради на 17 

земельних ділянок.  

З метою забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян» у 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 01.04.2016 по 15.06.2016 до відділу земельних питань надійшло 172 звернення громадян та 

юридичних осіб.  

На розгляд виконавчого комітету та сесії міської ради відділом земельних питань 

підготовлено проекти рішень на 86 земельних ділянок, серед яких:  

 надання дозволів на складання проектів відведення на 29 земельних ділянок; 

 затвердження проектів на 25 земельних ділянок; 

 надання дозволу на виготовлення технічної документації на 2 земельні ділянки; 

 затвердження технічної документації на 19 земельних ділянок; 

 уточнення площ земельних ділянок при виготовленні документації на 6 земельних ділянок; 

 інше - на 15 земельних ділянок. 

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

(без сесії 17.06.2016 року) 47 витягів з рішень міської ради по земельних питаннях. 

Протягом ІІ кварталу 2016 року відділом земельних питань надано 22 довідки 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 з рішеннями 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 
Соціальний захист населення міста Знам'янка, смт. Знам'янка Друга та сел. Водяне протягом 

ІІ 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 29042,8 тис. грн., що на 16232,3 тис. грн. більше, ніж за І квартал (12810,5 тис. грн.) 

Станом на 15.06.2016 року здійснено вивчення стану справ по дотриманню державних 

гарантій в оплаті праці та своєчасності виплати заробітної плати у 9-ти (І квартал - 6) фізичних 

осіб-підприємців. В ході перевірок виявлені 23 (І квартал – 12) факти порушення державних 

гарантій в оплаті праці. Надано 32 (І квартал - 16) пропозиції та рекомендації щодо їх усунення. 

Протягом звітного періоду проведено:  

- 3 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 27 (І квартал - 11) суб'єктів господарювання. За результатами роботи 

виявлено та легалізовано 16 (І квартал - 15) працівників, працюючих без оформлення трудових 

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

15.06.2016 року склали 6,6 (І квартал - 9,3) тис.грн.                    

У ІІ кварталі 2016 року зареєстровано 2 (І квартал - 1) колективних договори та 6 (І квартал - 

10) змін і доповнень до них.  

Проведено 3 (І квартал - 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 – 5 (І квартал - 12), кількість атестованих робочих місць на перевірених 

підприємствах – 5 (І квартал - 12). 

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

включено 10275 громадян або 11259 з членами сімей (14569 пільгових статусів) – І квартал - 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 (автоматизовано та в ручному режимі) близько 5000 (І квартал - 3900) 

особових справ пільговиків. У зв’язку із збільшенням величини доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу, додатково до існуючих набуло право на пільги 176 осіб. 

Протягом звітного періоду по путівках оздоровлено 23 (І квартал - 16) осіб в санаторіях 

України, в т.ч. 11 (І квартал - 4) осіб – в КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» 

Кіровоградської обласної ради, проліковано в Кіровоградському обласному госпіталі для інвалідів 

Вітчизняної війни 38 (І квартал - 32) ветерана війни.   

Видано 48 (І квартал - 39) направлень на забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації всім потребуючим особам. За ІІ квартал 2016 року через управління соціального 

захисту забезпечено 4-х (І квартал - 3) 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 15.06.2016 року до Центру соціальних та компенсаційних виплат управління 

звернулося 9012 (І квартал – 4054, ІІ квартал - 4958) громадянина, із них 6815   (І квартал – 2599; ІІ 

квартал - 4216) - по питанням призначення субсидій та допомог, 245 (І квартал – 211; ІІ квартал - 

34) - по компенсаційним виплатам, як особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС, 1478 (І квартал 

– 995; ІІ квартал - 483)– по пільгам, 474 (І квартал – 249; ІІ квартал - 225) – 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 

15.06.2016 року прийнято 2376 (І квартал – 1599; ІІ квартал – 777) єдиних заяв на призначення 

різних видів допомог. 

 Станом на 15.06.2016 року в Центрі нараховується 9768 (9044) отримувачів адресних 

допомог, в тому числі: 

 адресних соціальних допомог – 2625 (І квартал – 2389); 



 субсидій – 6717 (І квартал – 6209);  

 компенсацій постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС – 244 (І квартал – 245); 

 щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам – 182 (І квартал – 201). 

Станом на 15.06.2016 на обліку як внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення АТО перебувають 480 (І квартал – 459) осіб, з яких: 181 

(І квартал – 169) працездатних, 96 дітей, 26 (І квартал – 24) інваліда, 177 (І квартал – 170) 

пенсіонерів. До управління звернулись за призначенням щомісячної адресної допомоги для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 325 осіб, з 

них станом на 15.06.2016 року призначено цієї допомоги 314 особам, виплачено 134 сімям на 

суму 816,00 тис. грн. (І квартал – 360,00 тис. грн., ІІ кв. – 456,00 тис. грн.). 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

м.Знам’янка надані соціальні послуги 1112 (І квартал – 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 65 (І квартал – 45) пенсіонерів, 

інвалідів, які пересуваються за допомогою палиць, милиць. Виконано 72 (І квартал – 58) 

замовлення 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 32 (І квартал – 31) особи, проведено 24 (І 

квартал – 22) навчальних години, 30 (І квартал – 38) годин індивідуальних занять з рукоділля. 

Надано соціально-педагогічну послугу «Університет ІІІ віку» – вичитано 6 (І квартал – 6) 

навчальних години по курсу «Основи виноградарства» для 21 (І квартал – 23) особи. На базі 

спортивно-оздоровчого факультету проведено 218 (І квартал – 370) занять для 47 (І квартал – 72) 

осіб. 

  Терцентр співпрацює з благодійними фондами області. За їх допомогою була надана 

гуманітарна допомога 108 (І квартал – 53) малозабезпеченим, одиноким інвалідам, ветеранам, що 

перебувають на обліку у терцентрі. 

Проведено 5 засідань міської комісії «Турбота і милосердя», рішеннями якої надана 

матеріальна допомога 164 учасникам АТО, малозабезпеченим, пенсіонерам, непрацездатним 

громадянам та інвалідам міста на загальну суму 112,3 тис. грн. (І квартал – 33,9), у тому числі: 

- з обласного бюджету 7 особам на суму 12,4 тис. грн.; 

- з міського бюджету 157 особам на суму 99,9 тис. грн. 

Постійно ведеться робота по виконанню заходів обласної акції „Зірка пам‖яті‖. Станом на 

15.06.2016 року ветеранів ВВв, які безпосередньо брали участь у бойових діях, обліковується 38 

осіб.  

У зв’язку з 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; 300,00 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 15.06.2016 року виплачена компенсація перевізникам на суму 525,0 тис. грн. - 

автоперевезення; 155,0 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 

юридичним відділом здійснено зауваження до 4 проектів рішень, які викладалися з відповідними 

запереченнями. 

За звітний період відділом підготовлено та подано на розгляд виконавчого комітету 24 

проекти рішень, на розгляд міської ради 16 проектів рішень. За дорученням міського голови 

підготовлено 11 проектів розпоряджень міського голови різного характеру. 



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

міськвиконкомі перебуває 380 громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Із них – 250 

громадян, які користуються правом позачергового одержання житла. 

На квартирний облік за місцем проживання прийнято 25 сімей. Із них 16 – сімей учасників 

АТО та 9 осіб позбавлених батьківського піклування, 2 особи 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 24 контрольні 

документи. 

За звітний період працівники відділу брали участь в засіданнях 25 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 10 одиниць. 

З питань захисту прав споживачів проведено 17 перевірок суб’єктів підприємницької 

діяльності, у ході яких складено 4 акти, за результатами яких складено 4 адміністративних 

протоколи.  

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

заявами звернулося 45 громадян. Із них задоволено 32 заяви.                          

З письмовими заявами звернулось 29 громадян та на особистому прийомі 39 осіб.   

Адміністративною комісію розглянуто 25 адміністративних протоколів, винесено постанови 

про притягнення 12 осіб до адміністративної відповідальності з накладенням штрафних санкцій, 2 

адміністративні матеріали закрито, 9 матеріалів призначено до розгляду, 2 матеріали повернуто 

місцевій поліції на доопрацювання. 

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 5 правових навчань 

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

населення. 

Надана практична допомога з правової освіти населення 6 установам та організаціям міста. 

Юридичним відділом надано правову допомогу: 40 громадянам міста надані консультації з 

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

неповнолітніх). 

Взято участь у 36 судових процесах різного позовного напрямку права. З яких по 10 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 ІІ кварталу 2016 року центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

проведена наступна робота. 

Спеціалістами центру здійснено 96 відвідувань сімей різних категорій, складено оцінку 

потреб дітей та 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 6 засіданнях комісії з питань захисту прав дітей.  

Під соціальним супроводом ЦСССДМ протягом звітного періоду перебувало 16 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 20 соціальних паспортів сімей загиблих та демобілізованих учасників АТО, за 

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

обліку перебуває 96 учасників АТО. Також підготовлено 20 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 2 сім’ями переселенців з районів проведення антитерористичної 

операції, в яких виховується 6 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 11 сімей.  

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

висловила намір відмовитися від новонародженої дитини. У ІІ кварталі 2016 р. одна жінка 

залишила немовля в пологовому відділенні. 

Проведене традиційне свято для випускників навчальних закладів міста з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування «Планета дитинства». 

До Дня матері та Дня сім’ї організовано та проведено 3-денний семінар для прийомних 

батьків, батьків-вихователів, опікунів, соціальних педагогів та психологів навчальних закладів 

«Ключові аспекти допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування» з 

залученням МГО «Міжнародний центр розвитку і лідерства» та Альянсу «Україна без сиріт». 

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

виховується 28 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. 

Надана первинна інформація щодо створення прийомної сім’ї 1 подружжю. 

З метою рекрутизації населення до створення сімейних форм виховання дітей надрукована 

стаття «Обігріти ласкою прийомну дитину» в газеті «Знам’янські вісті».  

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 (42 особи), які засуджені з відстрочкою виконання покарань; молоді, що 

повернулась з місць позбавлення волі ( 9 чол.) . 

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 ЦСССДМ 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. 

Проведено 4 тематичні ігротеки на базах пришкільних майданчиків та під час святкування 

Дня захисту дітей в Привокзальному мікрорайоні. 

Під час роботи пришкільних майданчиків та табору з денним перебуванням «Фестивальний» 

проведено 9 заходів по пропаганді здорового способу життя та запобігання негативним звичкам з 

залученням лікаря-епідеміолога та працівників виконавчо-кримінальної інспекції. 

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 

До Дня боротьби з тютюнопалінням та до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 

проведені лекції для учнів школи-інтернату.  

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

профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі працівниками Центру проведено 10 

групових заходів з популяризації здорового способу життя.  

Через «Телефон Довіри» надано 14 інформаційних послуг. 



Спеціалісти центру протягом кварталу залучалися до:  

- перевірок розважальних закладів і місць проведення дозвілля молоді та профілактичних 

рейдів «Вулиця», «Урок», «Канікули»; 

- перевірок фактичного місця перебування осіб, які взяті на облік як особи, переміщені з 

тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО. 

Всі заходи центру висвітлювалися на ВЕБ-сайті Знам’янської міської ради. 

 

Служба у справах дітей  

 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 IІ квартал 2016 

року проведено 50 обстежень умов проживання та утримання неповнолітніх.  

 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 IІ кварталу 

поточного року проведено рейдів «Діти вулиці», «Вокзал» -16, нічних-3.   

  На первинному обліку служби у справах дітей перебуває - 130 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з них - 121 дитина охоплена сімейними формами 

виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), що складає 93,1%, 

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 IІ квартал поточного року на первинний облік 

служби поставлено 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (3 - влаштовано 

під опіку, 1 – на повне державне забезпечення в КЗ «Кіровоградський обласний будинок дитини». 

 Протягом звітного періоду проведено 6 засідань комісій з питань захисту прав дитини. На 

розгляд виконкому підготовлено 23 проекти рішень. Підготовлено та подано 1 позовну заяву до 

Знам’янського міськрайонного суду про відібрання дитини у матері без позбавлення батьківських 

прав. 

Влаштовано до КЗ «Кіровоградський обласний будинок дитини» 2 малолітніх дітей, з них 1 

дитина по заяві батьків на тимчасове утримання, 1 – згідно з актом про дитину, покинуту в 

пологовому відділені. 

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 ІІ 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.  

З метою відродження національних родинних традицій, підвищення авторитету української 

сім`ї та підтримки багатодітних сімей, відділом: 

• ведеться паспортизація багатодітних сімей міста. Створено електрону базу багатодітних 

сімей; 

• видано 8 Посвідчень батьків та 17 Посвідчень дітей з багатодітної сім'ї; 

• проведено 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» 1 

багатодітній матері; 

• оновлено міський банк даних багатодітних матерів, які можуть бути представленими до 

нагородження почесним званням «Мати-героїня». 

З метою соціального становлення, створення сприятливих умов для інтелектуального і 

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



• сформовано банк даних дітей, які мають право, відповідно до категорій, бути залученими 

до оздоровлення в стаціонарних таборах обласного та Всеукраїнського рівнів; 

• забезпечено оздоровленням 15 категорійних дітей (діти сироти та позбавлені батьківського 

піклування, діти воїнів АТО, діти переселенців, діти з багатодітних сімей, діти-інваліди) в 

таборах області («Дружба» Олександрія та «Бригантина» смт. Новоархангельськ) та 

«Перлина Чорномор’я» смт. Сєргєєвка, Одеська область. 

З метою розвитку фізичної культури і спорту відділом протягом ІІ кварталу проведені 

спортивні змагання з таких видів спорту: 

• Всеукраїнські змагання з велоспорту; 

• першість міста серед команд з настільного тенісу;    

• змагання з волейболу; 

• Всеукраїнський турнір ветеранів з гандболу; 

• першість міста з гандболу. 

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

• 26 чемпіонат області з футболу; 

• волейболу; 

• Тато, мама, я – спортивна сім’я; 

• змагання з легкої атлетики. 

 

Культура і туризм 
Протягом звітного періоду відділом культури, спільно із закладами культури було 

організовані та проведені ряд заходів, направлених на пропагування та підтримку розвитку сфери 

культури. Основні з них : 

Відповідно до плану:  

- підготовлені та проведені близько 80 міських культурологічнх масових заходів, серед них:  

 тематичні засідання клубів «Ветеран» і «Поетичний олімп», виставки учасників асоціації 

народних умільців, та ін.;  

 ігрові програми до Дня здоров’я у дитячих клубах за інтересами та дитячих колективах 

художньої самодіяльності МПК;  

 святкові заходи до  Дня Перемоги; 

 ігрові та концертна програми до Дня дитинства;  

 урок духовності «У мить святого Воскресіння» та майстер клас «Пасхальні сувеніри»; 

 лекція – концерт творчих колективів ДМШ ім. М. Лисенка на тему: «Музика екрану»;  

 День бібліографії «Рідне довкілля» (до Всесвітнього дня довкілля);  

 Свято випускників в музичній школі «Музика мого дитинства»; 

 година роздумів «Чорна спадщина Чорнобиля» (до Дня Чорнобильськой трагедії);  

 година-реквієм «Чорнобиль – незакінчена історія»;  

 бібліонавігатор «Україна – НАТО»;  

 вечір поезії «Поезія в солдатській шинелі» (До Дня Перемоги);  

 інформаційна мозаїка «Євросоюз: шлях України»;  

 турнір юних натуралістів «Екологічний ерудиціон»;  

 тематичні музичні вечори за участю ВІА «Ретро»; 

 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; 

- забезпечено участь представників міста та народного аматорського ансамблю української 

пісні і танцю «Барвінок» МПК у всеукраїнському фестивалі пісенного мистецтва «Калиновий 

спів», у регіональному огляді конкурсі «Сонячні танці» (м.Олександрія) та в обласному огляді-

конкурсі аматорських танцювальних колективів «Весняні ритми»;  

- Ініційовані та проведені культурно-мистецькі масові заходи : 

 конкурс з бально-спортивного танцю на базі клубу за інтересами «Фурор Данс»;  

 туристичний похід з батьками учасників дитячого клубу «Дивоцвіт»; 

 виїзний концерт артистичного складу МПК до Дня Перемоги до психоневрологічного 

інтернату ;  

 виставка дитячих робіт декоративно-ужиткового мистецтва та дитяча книжкова виставка 

до Дня захисту дітей; 

 загально – шкільний конкурс «Відкриваємо юні таланти» ДМШ ім. М. Лисенка; 

 фотовиставка в міському музеї «Жінки і конфлікт в Україні»; 



 музична програма «Пісня єднає нас» за участю ВІА «Ретро»; 

 віртуальна подорож «Сучасне обличчя Європи» (Вища народна школа); 

 взято участь в заходах з реалізації Загальноукраїнського проекту культурної інтеграції 

«Український Донбас» та Всесвітнього дня вишиванки; 

 організовано та проведено захід «Старовинна Знам’янка і музика М.В.Лисенка.» До 

міжнародного Дня музеїв»; 

 до Дня здоров’я проведена загальноміська ранкова зарядка та вело подорож 

«КРУТИзнами»; 

- проведена робота з визначення приналежності до об’єктів культурної спадщини, занесених до 

Державного реєстру України, окремих об’єктів, що входять до комплексу будівель КП 

Знам’янська міська лікарня ім. А. Лисенка; 

- розпочато літню акцію «Мистецькі вихідні»; 

- створені умови для концертного виступу національного президентського військового оркестру, 

показу 2-х вистав обласним театром ім.. Кропевницького та проведення на площі, бІля міського 

Палацу культури, акції ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ХОДА НА ЧЕСТЬ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ І АТО 

- " ЗАРАДИ МИРУ І ПЕРЕМОГИ В УКРАЇН !", організованої Катериною Валевською, 

волонтеркою із м.Києва;  

- підготовлені та проведені два траурних мітинга за загиблими в АТО земляками; 

- Організавано розважальні заходи з нагоди відкриття дитячого ігрового майданчику по вул. 

Віктора Голого, 91; 
- зразковий хореографічний колектив народного танцю «Веселка» (керівник Т.Часник), який діє 

при міському Палаці культури взяв участь в V ювілейному хореографічному дитячо-юнацькому 

регіональному фестивалі "Барви рідної землі"; 

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

територій; 

- розпочато роботу на платформі програми «Прозоро»; 

- забезпечено участь в обласному етапі конкурсу на Обласну краєзнавчу премію імені 

Володимира Ястребова; 

- розроблені макети інформаційних оголошень міських заходів; 

- опрацьовані питання та підготовлені відповіді на депутатські запити; 

- забезпечено роботу інформаційної сторінки відділу в соціальній мережі та сайтів музичної 

школи і ЦБС. 

Відділ кадрової роботи 

Протягом звітного періоду проведено засідання конкурсної комісії виконавчого комітету 

Знам`янської міської ради на заміщення вакантних посад: 

- начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Знам’янської міської ради, 

- головного спеціаліста сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та 

благоустрою управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Знам’янської міської ради. 

- спеціаліста І категорії відділу архітектури та містобудування управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради тимчасово, на 

час перебування штатного працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

шестирічного віку. 

За результатами конкурсного відбору у ІІ 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». 

Відділом кадрової роботи підготовлено 162 проекти 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 5 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 29 проектів розпоряджень міського голови щодо відрядження посадових осіб 

апарату управління. 

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», відділом кадрової роботи направлено 32 пакети документів до Знам’янського відділення 

Олександрійської ОДПІ головного управління ДФС у Кіровоградській області, Служби Безпеки 

України, та до Міністрства юстиції України для перевірки достовірності відомостей щодо 

застосування заборон. 

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» всі працівники 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради та його структурних підрозділів вчасно подали до 

відділу кадрової роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. Всі копії декларацій, належним чином завірені, були направлені протягом 10 днів 

з дня їх подачі до Державної фіскальної служби України. 

Підготовлено та подано до Управління статистики у Знам’янському районі звіт за 2015 рік 

про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 

міськвиконкому, відділу освіти, фінансового управління, відділу культури і туризму, управління 

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

господарства. 

Також, направлено до Знам’янського міськрайонного центру зайнятості 4 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 ІІ кварталі 2016 року проведено 4 засідання комісії з попереднього розгляду питань, 

пов`язаних з нагородженнями. За результатами розгляду даної комісії нагороджено 40 осіб, з них 

22 особи нагороджені Почесними Грамотами Знам`янської міської ради, 8 осіб – Грамотами 

Знам`янської міської ради, 10 осіб – Подяками Знам`янської міської ради. 

З нагоди 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи 14 ліквідаторів були відзначені Почесними 

Грамотами Знам’янської міської ради, з нагоди Дня працівників місцевої промисловості України 

вручено 2 Почесні Грамоти Знам’янської міської ради, 2 Грамоти Знам’янської міської ради, та 

оголошена Подяка Знам’янської міської ради; та з нагоди Дня медичного працівника було вручено 

5 Почесних Грамот Знам’янської міської ради, 6 Грамот Знам’янської міської ради, та оголошено 9 

Подяк Знам’янської міської ради.  

За ІІ квартал 2016 року відділом кадрової роботи було направлено три пакети документів 

щодо нагородження ветеранів війни до свята Дня Перемоги до Кіровоградської обласної ради, та  

до Кіровоградської обласної державної адміністрації, за результатами розгляду клопотань, 

ветеранам були вручені відзнаки це: Почесна грамота обласної ради та обласної державної 

адміністрації, Почесна грамота обласної ради, Почесна грамота обласної державної адміністрації. 

А також направлено пакет документів до Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо 

нагородження з нагоди професійного свята - дня журналіста, за результатами розгляду клопотань, 

було вручено Грамоту Кіровоградської обласної державної адміністрації.  

Протягом ІІ кварталу 2016 року присвоєно посадовій собі органу місцевого самоврядування 

черговий ранг та відбулося засідання комісії по визначенню стажу роботи посадових осіб та 

службовців працівників апарату управління Знам`янської міської ради для нарахування надбавок 

за вислугу років за результатами комісії чотирьом посадовим особам встановлено надбавку за 

вислугу років. 

На виконання рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання від 22.04.2016 року № 

194 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Знам’янської міської ради та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради», на даний час проходить процес 

реорганізації апарату управління, термін виконання даного рішення закінчується 01 липня 2016 

року, усі працівники, які підлягають скороченню попереджені, згідно з чинним законодавством, 

усім працівникам запропоновано вакантні посади. Відповідно до наказу Міністерства соціальної 

політики України від 31 травня 2013 року №317 за погодженням із Державною службою 

статистики України подано звітність про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із 

змінами в організації виробництва і праці до Знам’янського міськрайонного центру зайнятості. 

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

посадову особу для вступу до Національної академії державного управління при Президентові 

України. 

 



Інформаційна діяльність та робота з громадськістю 

Завдяки злагодженій співпраці міської ради із засобами масової інформації 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 ІІ кварталу 2016 року на сайті було опубліковано 192 новини, Крім того, 

протягом ІІ кварталу 2016 року на офіційному веб-сайті міської ради було розміщено 94 рішення 

міської ради, виконавчого комітету, 68 рішень міської ради, 58 розпоряджень міського голови, 62 

інформаційні матеріали про надходження та використання коштів місцевого бюджету, 44 

протоколи засідань виконавчого комітету, міської ради та постійних комісій.  

Крім того, на виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" протягом 

01.01-20.03.2016 року на сайті міської ради розміщено: 210 проектів рішень міської ради та 

виконавчого комітету. Зокрема: 

- 93 проектів міської ради; 

- 117 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 ІІ кварталу 2016 року підготовлено і проведено 2 засідання Громадської ради 

при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради, на яких порушувались питання: 

- про створення єдиного медичного простору; 

- про затвердження орієнтованого плану роботи Громадської ради на 2016 рік; 

- про екологічний стан навколишнього середовища у районі вокзалу та привокзальної 

частини міста; 

- про виконання міської цільової Програми позашкільної освіти та підтримки обдарованої 

молоді на період 2015-2017 років.  

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.. 

Підготовлено проведення засідання з учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо 

підготовки та вшанування 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи. 

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 96 інформаційних матеріалів: 

22 - інформаційних матеріалів Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській 

області; 

5 - інформаційних матеріалів Знам’янського міськрайонного центру зайнятості; 

42- інформаційних матеріалів головного управління статистики у Кіровоградській області; 



11– інформаційних матеріалів МРВ Управління ДСНС України у Кіровоградській області; 

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

інспекції; 

7 - 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 березня по травень 2016 року на офіційному сайті міської ради зафіксовано понад 13840 

тис відвідувачів, що свідчить про його відкритість та прозорість. 

Зокрема: 

за період з 01 січня – 01 лютого зафіксовано: 5189; 

за період з 01 лютого - 01 березня- 4350; 

01 березня-20 березня - 4532. 

 

Через освіту – до здорової освіченої нації 
 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.  

Навчальна діяльність 

Відділом освіти на високому рівні забезпечено проведення основної сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови, математики та історії України (травень).  

На виконання ЗУ «Про загальну середню освіту» проведено державну підсумкову атестацію 

учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.  

 У навчальних закладах міста проведено урочисті з нагоди вручення документів про освіту 

державного зразка. 

Відділом освіти проведено попередній розподіл педагогічного навантаження на 2016/2017 

навчальний рік. 

Проводиться аналіз навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста, 

систематизація матеріалу та розробка рекомендацій на 2016/2017 навчальний рік. 

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін учні 

загальноосвітніх навчальних закладів міста вибороли 15 дипломів. Команда учнів нашого міста 

продемонструвала високий рівень знань з правознавства (4 учасники – 4 дипломи). По два 

дипломи отримали представники команд з географії (учні НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів № 

2-ліцей»), історії (НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей»), хімії (ЗШ № 4), зарубіжної 

літератури та російської мови (НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей»), англійської мови 

(ЗШ № 3, НВК), один – з трудового навчання (НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей»).  

У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт було 

визнано переможцями 10 учнів-слухачів малої академії наук України (НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ 

ступенів № 2-ліцей») та наукового товариства учнів (ЗШ № 3), призером ІІІ (Всеукраїнського) 

конкурсу став учень 11 класу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-ліцей». Учениця 11 

класу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2- ліцей», стала призером ІV Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості на тему «Ідея соборності України». Учні міста стали призерами 

конкурсу « Творчість Якова Паученка очима дітей» (вихованці ЗШ № 4 та НВК «Знам’янська ЗШ 

І-ІІІ ступенів № 2-ліцей»). 

Забезпечено укладення договорів на закупівлю підручників для учнів 4, 7 класів. Дане 

питання знаходиться у стані доопрацювання. 

За участю начальника відділу освіти Л. Грекової та методиста з дошкільної освіти 

Л.Скляровської проведено нараду керівників дошкільних закладів «Про новий Санітарний 

регламент для ДНЗ». Також, у червні у ДНЗ проведено Свято дитинства. Організовано роботу 

семінару для старших медичних сестер ДНЗ «Організація харчування в літній період».  

Позашкільна освіта 

Протягом квітня 2016 року виконано наступні роботи в рамках проведення Всеукраїнського 

місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»: в усіх закладах освіти проведено відновлювальні та 

ремонтні  роботи на спортивних майданчиках;  завершено відновлювальні роботи на міському 

стадіоні та футбольних полях закладів освіти. Спортивні майданчики та споруди на міському 

стадіоні підготовлені до проведення міського етапу Всеукраїнської спартакіади школярів України 

«Старти надій», що відбулася у квітні 2016 року. 



У квітні 2016 року команда міста взяла участь у проведенні ХХVII Чемпіонату області зі 

спортивного орієнтування серед школярів та гуртківців позашкільних навчальних закладів та 

виборола І місце у краєзнавчому заліку.  

Відповідно до плану роботи міського координаційного центру національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді «Патріот», згідно з Положенням «Про проведення відкритого 

чемпіонату з військово-спортивних багатоборств», присвяченого пам’яті воїнів, загиблих під час 

проведення АТО, 08 квітня  2016 року на базі Знам’янського військово-спортивного клубу ТСО 

України проведено міський відкритий чемпіонат військово-спортивних багатоборств серед 

збірних команд закладів освіти.  

З метою повного виконання програми курсу «Захист Вітчизни» проведені на базі ТСОУ 

навчально-польові заняття для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.  

Команда учнів міста стала учасником обласного зльоту учнівських лісництв «Юні господарі 

землі».  

  Вихованці КДЮСШ 8-10 квітня 2016 року взяли участь у Всеукраїнських змаганнях з 

велоспорту та календарних змаганнях з видів спорту Вихованці КДЮСШ 8-10 квітня 2016 року 

взяли участь у Всеукраїнських змаганнях з велоспорту та календарних змаганнях з видів спорту та 

вибороли І місце у парній гонці. 

Збірна команда учнів закладів освіти взяла участь у VII відкритих обласних змаганнях зі 

спортивних походів. 

12.04.2016 року на базі ЦДЮТ проведено засідання Ради лідерів міського парламенту дітей з 

метою активізації роботи шкільних та міського парламентів учнів у вирішенні питань навчання і 

виховання шкільної молоді, формування в учнів високої громадської позиції, відповідального 

ставлення до розбудови парламентаризму в Україні.  

На виконання розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 02.03.2016 року «Про 

затвердження плану заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи», 

міського плану заходів «Про відзначення 30-х роковин Чорнобильської катастрофи» з 18 по 22 

квітня 2016 року в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста проведено 

конкурси тематичного дитячого малюнку «Біль Чорнобиля очима дітей».  

07 квітня 2016 року дві команди євро клубів міста взяли участь в обласній конференції 

лідерів євроклубів учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

19 травня 2016 року – до Дня Європи відділом освіти та підпорядкованими навчальними 

закладами було проведено міське свято «Єврофест – 2016». 

01.06.2016 року до Дня захисту дітей на базі ЦДЮТ проведено Фестиваль дитячих талантів. 

Протягом травня у закладах освіти були проведені заходи з нагоди 71-ї річниці Перемоги 

над нацизмом у Європі та Дня Пам’яті та примирення, Дня сім’ї, Дня матері, Дня Європи.  

В рамках щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» у навчальних закладах, 

підпорядкованих відділу освіти, проведено суботник та забезпечено благоустрій прилеглих 

територій. 

     Оздоровча кампанія 

Проведено організаційні заходи щодо відпочинку учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста влітку 2016 року. Відкрито 5 пришкільних таборів відпочинку з денним 

перебуванням. Станом на 15.06 2016 року в таборах відпочинку оздоровлюється 619 дітей. За 

підсумками перевірки пришкільних таборів, що відбулася за участі першого заступника міського 

голови В.Загородньої, начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Держпродспоживслужби у Знам’янському районі Манька С.В., представників 

УДСНС України, начальника відділу освіти Л.Грекової, прийнято рішення про готовність 

навчальних закладів до проведення оздоровчої кампанії та оформлено відповідні акти. 

Працівниками відділу освіти забезпечено щоденний моніторинг роботи таборів відпочинку. 

Методична діяльність 

Протягом ІІ кварталу 2016 року працівниками методичного кабінету відділу освіти було 

надано методичну допомогу щодо викладання навчальних предметів та організації методичної 

роботи загальноосвітнім навчальним закладам згідно з графіком (14 засідань). 

Рішенням атестаційної комісії ІІ рівня (комісія, створена при відділі освіти виконавчого 

комітету Знам′янської міської ради) проатестовано 87 педагогічних працівників. 

Також у ІІ кварталі 2016 року було забезпечено підвищення кваліфікації 23 педагоічних 

працівників на курсах у КЗ «КОІППО ім. В. Сухомлинського».  

Відповідно до пунктів 1.1. та 2.12. Типового положення проведена атестація 10 керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів (20%). За результатами атестації 2015/2016 навчального 

року всіх керівників, які атестувалися, визнано такими, що відповідають займаній посаді.  



З 26 по 28 квітня 2016 року було організовано тематичне вивчення стану викладання 

суспільствознавчих дисциплін методистами відділу освіти та науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені В.О.Сухомлинського». 

10.05.2016 року проведено засідання колегії відділу освіти для керівників ЗНЗ міста, під час 

якої розглянуто питання щодо організованого завершення навчального року, підготовки закладів 

до нового навчального року та проведення оздоровчої кампанії. 

 Протягом ІІ кварталу 28 педагогічних працівників різних категорій були залучені до участі 

в обласних методичних заходах: постійно-діючі міські семінари, віртуальні майстер-класи. 

Учителі зарубіжної літератури, української мови та літератури взяли участь у засіданні обласної 

творчої групи; в обласній науково-методичній конференції за  участю доцента кафедри методики 

мов і літератур Київського університету імені Бориса Грінченка, українського педагога, лінгвіста, 

літературознавця С.Авраменка; вчителі природничих дисциплін стали учасниками вебінару 

«Математика. ЗНО – 2016». 

Протягом ІІ кварталу учні загальноосвітніх навчальних закладів взяли участь у 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах: «Соняшник», «Колосок весняний», «Кришталева 

сова», «Лелека», «Олімпус – 2016», «Левеня», «Кенгуру» тощо. 

Проаналізовано стан роботи відділу та підпорядкованих закладів освіти із зверненнями 

громадян. Дане питання розглянуто на колегії відділу освіти 28 квітня 2016 року. 

Проведено вивчення антикорупційного законодавства з керівниками закладів освіти. За 

підсумками розгляду даного питання на колегії відділу освіти 28 квітня 2016 року видано наказ та 

затверджено заходи по виконанню Закону України « Про засади запобігання та протидії корупції».  

 Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 

Завідувачем міською психолого-медико-педагогічною консультацією (далі ПМПК) протягом 

квітня-червеня 2016 року для батьків та вчителів, які виховують та навчають дітей з особливими 

освітніми потребами, проведено 64 бесіди та консультації. 

Оновлено базу даних дітей з інвалідністю та встановлено, що 10 дітей м. Знам’янка мають 

порушення опорно-рухового апарату. 

Створено базу даних дітей з інвалідністю по дошкільним навчальним закладам міста. 

Проведено методичну нараду з вчителями НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2-ліцей» «Програма розвитку дитини, яка навчається на інклюзивній формі навчання». 

Також, проведено засідання методичного об’єднання вчителів-логопедів «Розвиток 

зв’язного мовлення, як засіб формування комунікативної компетентності дошкільників». 

Протягом квітня відбулося 7 діагностичних засідань міської психолого-медико-педагогічної 

консультації. Під час засідань проведено психолого-педагогічне вивчення 75 дітей з 

психофізичними вадами. З метою виявлення дітей з порушеннями мовлення відділом освіти 

забезпечено проведення 7 засідань з обстеження мовлення дітей дошкільного віку (137) .  

Надання методичних рекомендацій вчителям щодо індивідуального підходу до дітей з 

вадами психічного та фізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання. 

Згідноз з планом роботи міської ПМПК проведено індивідуально-корекційну роботу з 

дітьми, які потребують корекційної допомоги. 

У квітні 2016 року на базі НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2- 

ліцей» відбулося засідання обласної ПМПК з вивчення труднощів та потенційних можливостей 

психічного розвитку дітей з психофізичними вадами та надання рекомендацій щодо змісту, форм і 

методів навчання. 22 учням рекомендовано інклюзивне навчання та 36-індивідуальна форма 

навчання. 

Забезпечення дотримання законодавства у галузі охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. 

Протягом 1-5 квітня 2016 року службою охорони праці відділу освіти проаналізовано стан 

травматизму та здано звіти з охорони праці, безпеки життєдіяльності, невиробничого травматизму, 

виконання програми забезпечення безпеки дорожнього руху за І квартал 2016 року та подано 

відповідну звітність до Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації. 

 З 4 по 8 квітня у навчальних закладах міста проведено Тиждень знань безпеки 

життєдіяльності на тему: «Цивільний захист – це не жарти, треба всім про нього знати!» (в рамках 

якого відбувся День цивільного захисту). Найкращі матеріали представлено в обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти. 

25-29 квітня цього року було проведено Тиждень охорони праці з відзначенням 28 квітня – 

Всесвітнього дня охорони праці під девізом: «Стрес на робочому місці: колективний виклик». В 

рамках Тижня було проведено комплексні перевірки стану охорони праці. Оформлено куточки, 

стенди, стіннівки до Всесвітнього дня охорони праці. До відома працівників підпорядкованих 

закладів доведено текст Звернення оргкомітету з підготовки та проведення заходів з нагоди Дня 



охорони праці. Проведені збори трудових колективів, а також роз’яснювальна робота із 

залученням медичних працівників і психологів щодо визначення поняття стресу та його впливу на 

продуктивність навчання і праці. Відзначено учнів ЗНЗ міста, які брали участь у Всеукраїнському 

конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей». 

Протягом квітня поточного року учні ЗНЗ міста брали участь у міському, обласному та 

всеукраїнському етапах конкурсу дитячого малюнка на протипожежну і техногенну тематику. 

Підсумки проведених заходів було підведено та відзначено найкращих учасників 26 квітня 2016 

року під час урочистостей з вшанування пам’яті загиблих на Чорнобильській АЕС. 

В рамках щорічної акції «Молодь Кіровоградщини проти надзвичайних ситуацій» учні, 

вихованці, їх батьки, педагогічні працівники взяли участь у конкурсі з тематики безпеки 

життєдіяльності на кращу писанку «Великдень без небезпек».  

Протягом 10-20 травня було підведено підсумки проведення міського етапу огляду-конкурсу 

на кращу роботу щодо збереження життя і здоров’я учнів, вихованців закладів освіти міста 

протягом 2015/2016 навчального року. Презентації досвіду роботи переможців конкурсу по 

кожному типу навчальних закладів – ЗШ І-ІІІ ступенів № 3, ДНЗ № 7 «Козачок», ЦДЮТ – 

представлено в УОНМС ОДА для участі в обласному етапі цього конкурсу. 

З метою формування у дітей ціннісного ставлення до власного життя і здоров’я, 

популяризації правил дорожнього руху протягом 16-22 травня поточного року в навчальних 

закладах міста проводився Тиждень безпеки дорожнього руху.  

З початком оздоровчої кампанії 2016 року перевірено документацію закладів освіти, на базі 

яких організовано літній відпочинок учнів, на відповідність вимогам охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

Підготовлено звіти в управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА, міськвиконком про 

виконання плану заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру в закладах освіти 

міста протягом І півріччя 2016 року. 

Підготовлено звіти з охорони праці, безпеки життєдіяльності, травматизму за ІІ квартал 2016 

року, а також звіт про роботу навчальних закладів міста з питань виконання протягом ІІ кварталу 

2016 року обласної програми з питань забезпечення безпеки дорожнього руху на період до 2016 

року. 

Підготовлено інформаційні повідомлення в УОНМС ОДА, КОІППО, міськвиконком згідно 

одержаних листів, наказів, розпоряджень, інформації в УДСНС в області, УОНМС ОДА щодо 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти міста, про стан виконання заходів 

щодо підготовки навчальних закладів міста до роботи у новому 2016/2017 навчальному році та 

осінньо-зимовий період тощо. 

Забезпечення функціонування підпорядкованих закладів 

Згідноз з річним планом закупівель були проведені процедури закупівлі послуг з організації 

безкоштовного гарячого харчування дітей 1-4 класів та дітей пільгових категорій, проводиться 

закупівля вугілля кам’яного для закладів освіти міста на 2016 рік, шляхом проведення відкритих 

торгів. 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. 

Юрисконсультом відділу освіти взято участь у судовому засіданні за позовом Євтушенко 

Є.Д. до відділу освіти в якості представника відповідача в суді першої інстанції та в Апеляційному 

суді Кіровоградської області. 

Успішно пройдено реєстрацію на електронному майданчику в мерeжі Prozorro та розпочато 

перші закупівлі. 

Згідно із ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів» публікуються договори на 

веб -порталі E-data. Зареєстровано понад 300 договорів. 

 

Архівним відділом Знам’янської міської ради протягом ІІ кварталу 2016 року проведена 

наступна робота. 

Затверджено положення архівного відділу Знам’янської міської ради. 

Здійснено заходи щодо виконання законів України, указів і розпоряджень Президента 

України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Держкомархіву 

України, розпоряджень державних адміністрацій, рішень рад. 

На початку другого кварталу начальник архівного відділу взяла участь у навчанні в Центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської 

обласної державної адміністрації за програмами тематичних короткотермінових семінарів за 

темою «Сучасна політика держави у сфері архівної справи і діловодства». 

http://kra.court.gov.ua/
http://kra.court.gov.ua/
http://kra.court.gov.ua/


Для підтримання належних умов в архівосховищі проводиться прибирання приміщення та 

знепилення картонажу, при необхідності вологе прибирання. 100% документів закартановано. За 

температурно-вологісним режимом ведеться спостереження. 

У ІІ кварталі 2016 року перезаряджено 5 вогнегасників для приміщень архівосховища.  

За звітний період до архівного відділу надійшла 1 частина документів постійного строку 

зберігання:  

  - ―Відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Знам’янського 

виконкому ‖ за 2011-2015 роки на 11 справ. 

Було проведено 2 засідання експертної комісії, де розглядалося: 

 Номенклатура справ установи списку № 1: 

   «Знам’янська Друга селищна рада та її виконавчий комітет». 

  Про погодження описів постійного строку зберігання:  

       «Відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі». 

 Про вилучення та знищення документів (справ) не внесених до Національного архівного 

фонду: 

      «Відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі». 

 Про схвалення Положення про архівний підрозділ та Положення про експертну комісію 

установам списку № 1: 

• Знам`янський міськрайонний суд Кіровоградської області; 

• Знам’янське управління Державної казначейської служби України Кіровоградської 

області; 

• Знам’янська міська рада та її виконавчий комітет; 

• Відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі; 

• Фінансове управління Знам’янського міськвиконкому; 

• Знам`янський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

• Знам’янська редакція міської газети «Знам’янські вісті»; 

• Знам’янська Друга селищна рада та її виконавчий комітет; 

• Відділ освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради; 

• Знам`янський професійний ліцей; 

• Знам’янська спеціальна загальноосвітня школа інтернат І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради  

Згідно з графіком перевірок проведено 2 контрольні та 2 комплексні перевірки. 

У приміщені архівного відділу проведено 2 виставки: 

• до Дня Перемоги з 03-17 травня 2016р. «Подвиг народу Переможця!»; 

• до Дня початку ВВв з 15-30 червня 2016р. «Тих днів не змовкне слава…». 

В архівному відділі працювали 4 дослідника. Працівники Пенсійного фонду працювали по 

відомостям заробітної плати організації архівного фонд №74 «Знам’янський міський побутовий 

комбінат». Переглядалися накази з особового складу в пошуках будівництва домів по місту 

«ПМК-133». 

Продовжується збір даних про загиблих воїнів АТО. 

У ІІ кварталі 2016 року всього надійшло 22 запита про стаж роботи за вислугою років, 

запити виконано з позитивним результатом. 

У ІІ кварталі 2016 року архівним відділом Знам’янської міської ради видано 37 довідок по 

заробітній платі, 22 довідки про стаж роботи та 56 довідок тематичного характеру. 

 

 

Міський голова                       С.Філіпенко 
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