
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про роботу постійних комісій міської ради»» 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: рішенням 

Знам’янської районної ради Кіровоградської області від 22 січня 2016 року №90 

«Про затвердження плану роботи Знам’янської міської ради сьомого скликання на 

2016 рік» передбачено розгляд на сесії міської ради в червні 2016 року питання 

щодо роботи постійних комісій міської ради. 

2. Потреба і мета прийняття рішення: виконання вимог рішення Знам’янської 

районної ради Кіровоградської області від 22 січня 2016 року №90 «Про 

затвердження плану роботи Знам’янської міської ради сьомого скликання на 2016 

рік» 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: аналіз роботи, проведеної депутатськими комісіями 

4. Механізм виконання рішення: взяття до відома, надання пропозицій, зауважень, 

доповнень. 

5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується 

внести зміни до існуючого рішення ради): не потребує 

6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, 

або іншого місця оприлюднення: 16.05.2016, сайт Знам’янської міської ради 

7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення: 

  

16.05.16                        підпис Н.Клименко 
 

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 

 

    16.05.2016                         підпис                                   Н.Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект  

_____________ сесія Знам’янської міської ради 

шостого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                      2016 року         № 

м. Знам`янка 

 

Про роботу постійних комісій міської ради  

  

  Заслухавши звіти  голів постійних комісій міської ради С.Кліпацького, О.Кузіна, 

А.Тесленка, М.Тернового, В.Мацка, Ю.Сопільняка, Л.Семиніної, керуючись ст.ст. 26, 47 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 Звіти голів постійних комісій міської ради С.Кліпацького, О.Кузіна, А.Тесленка, 

М.Тернового, В.Мацка, Ю.Сопільняка, Л.Семиніної про роботу комісії у міській раді, 

взяти до відома (додаються). 

 

Міський голова                                                   С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З В І Т 

постійної комісії з питань споживчого ринку, підприємництва та правової політики 

Знам’янської  міської ради сьомого скликання  за грудень 2015 - квітень 2016р.р. 

 

 Протягом звітного  періоду  постійна комісія з питань споживчого ринку, 

підприємництва та правової політики здійснювала свої повноваження в межах, 

передбачених чинним законодавством, зокрема Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 До складу постійної комісії входять чотири  депутата міської ради: С.Кліпацький, 

С.Каратєєв, І.Микуляк, Т.Макрова. В роботі комісії приймає участь  помічник-

консультант депутата  С.Кліпацького Е. Лежанська. 

 Всі депутати постійної комісії мають значний досвід роботи. Завжди ретельно 

вивчають всі питання, що пропонуються до розгляду на засіданні постійної комісії, часто 

висловлюють суттєві зауваження та вносять пропозиції. 

 Активну участь у роботі постійної комісії беруть депутати міської ради: 

С.Кліпацький, С.Каратєєв,  І.Микуляк. 

 Станом на 10 травня 2016 року  з початку скликання проведено 8 засідань постійної 

комісії під час яких розглядалися питання як поточні так і профільні.  За результатами 

роботи прийнято відповідні рішення. 

 Протягом звітного періоду члени комісії приділяли особливу увагу питанням 

сплати акцизного податку до бюджету міста, розвитку підприємництва в нашому місті та 

покращення умов роботи  приватних підприємців. 

  Постійною комісію були  винесені на обговорення депутатів  та затверджені на 

сесії два проекти рішення:  

«Про звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання до ГУ 

Національної поліції в Кіровоградській області»; 

«Про звільнення учасників АТО  та членів сімей загиблих бійців АТО від сплати 

податку на житлове нерухоме майно». 

Протягом звітного періоду надійшло два депутатських звернення, на які своєчасно 

були надані  відповіді: 1) С. Каратєєву, щодо приведення в місті Знам’янка продажу 

молочної, м’ясної та рибної продукції до загальноприйнятих норм. 2)  С. Лєвінте, щодо 

розгляду положень регуляторного акту « Про затвердження правил утримання домашніх 

тварин у м.Знам’янка». 

Голова комісії С.Кліпацький та члени комісії приймали  участь в нарадах,  що 

проводились з питань повноти сплати надходжень акцизного податку з підакцизних 

товарів до міського бюджету, на яких розглядались питання розгляду сплати ПДФО 



платників акцизного податку міста та найманої праці та щодо оформлення документів на 

земельні ділянки під суб’єктами торгівлі.  

   Голова комісії С.Кліпацький неодноразово приймав активну участь в роботі 

робочої групи щодо перейменування об'єктів топоніміки міста, на яких розглядались 

питання пов’язані з перейменуванням вулиць та провулків міста. За результатами засідань 

було узагальнено пропозиції міської робочої групи щодо нових назв об’єктів топоніміки 

міста Знам’янка, що можуть підлягати перейменуванню відповідно до Закону України 

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», та прийнято їх 

за результатами голосування.  

На  чергових засіданнях  були внесені доповнення  до проектних рішень, які були 

винесені на розгляд сесії із запропонованими змінами: 

«Про затвердження положень про органи самоорганізації населення - будинкові та 

квартальні комітети та переліку територій,у межах яких вони діють»; 

«Про передачу повноважень виконавчому комітету щодо управління майном 

комунальної власності»; 

«Про програму регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Знам’янка на  

2016-2020 роки» ( в новій редакції С.Кліпацького). 

           Члени комісії приймали участь  в засіданнях,  на яких жвавому обговоренню    

підлягав проект  рішення міської ради «Про припинення комунальних підприємств 

«Ринокторгсервіс»,  «Знам’янська міська друкарня», «Ритуал», «ЖЕК №1» шляхом 

приєднання  до КП «Комбінат комунальних послуг».  За результатами  роботи прийняті 

відповідні рішення. 

С. Кліпацький приймав активну  участь: 

1)  в роботі комісії по обстеженню земельних ділянок під об'єктами комерційного 

призначення по місту; 

 2) в роботі міської тристоронньої соціально-економічної ради.  На порядку денному 

розглядалось 3 питання: - про ротацію голови ради; - про графік та план роботи ради на 

2016 рік; - про стан та перспективи розвитку ЖКГ у місті. Прйняті рішення щодо початку 

переговорного процесу по укладенню Територіальної угоди між виконавчим комітетом 

Знам"янської міської ради, організацією профспілок та роботодавцями;  

3) на засіданні робочої групи по питанню благоустрою площі Героїв Майдану у              м. 

Знам'янка. За результатами надано доручення фахівцям відділу архітектури та 

містобудування УМА та ЖКГ Знам'янської міської ради щодо визначення спеціалізованої 

установи для розроблення геодезичної картографії ділянки центральної частини міста, де 

розташована площа та щодо встановлення орієнтовної вартості виконання даного виду 

робіт. 

4) в нараді по питанню проведення заходів з енергозбереження.  



 На засіданнях постійної комісії значна увага приділялася питанням  щодо розміру 

ставок податку на нерухоме майно, виконання програми розвитку ринків, програми 

підтримки житлового фонду та благоустрою міста, щодо виконання міського бюджету за 

2015 рік та перший квартал 2016 року. 

 На даний час на контролі постійної комісії перебуває ряд міських програм: 

Міська комплексна програма протидії злочинності, підтримання публічної безпеки 

і порядку на 2016-2020 роки; 

Міська комплексна програма розвитку автомобільного транспорту та забезпечення 

безпеки дорожнього руху в м. Знам’янка на 2014-2016 роки; 

Програма енергоефективності міста Знам’янка на 2014-2018 роки; 

Програма забезпечення проведення аукціонів з набуття права оренди та продажу 

земельних ділянок на території міста Знам’янка на 2013-2015 роки та на період до  2020 

року. 

Комісія має на своєму рахунку немало корисних справ та прийнятих рішень. 

У своїй подальшій діяльності постійна комісія буде докладати максимум зусиль 

для організації роботи міської ради в межах чинного законодавства та своєї компетенції. 

Звіт  

постійної  комісії з питань землекористування та будівництва  

 про проведену роботу з початку сьомого скликання міської ради 

          
            Постійна комісії  з питань землекористування та будівництва утворена на сесії  

Знам’янської міської ради сьомого скликання 27 листопада 2015 року ( рішення сесії № 5) 

відповідно  до ст.47 Закону  України  „Про місцеве  самоврядування  в  Україні”  та  з  

метою організації роботи депутатів,  попереднього  розгляду  і  підготовки питань для 

прийняття рішення на сесії.  

             Постійна комісія працює у відповідності до  Закону України «Про  місцеве 

самоврядування  в Україні»,  Регламенту  міської ради, Положення про  постійні комісії  

міської  ради, планів  роботи  міської ради та постійної  комісії. 

   Склад комісії :  

1.Кузін Олег Миколайович – голова постійної комісії. 

2.Майборода Юрій Георгійович – заступник голови  постійної комісії. 

3.Тишкевич Наталія Миколаївна – секретар комісії. 

4.Озеряний Віктор Анатолійович – член комісії. 

5.Мороз Анатолій Павлович - член комісії. 

6.Кондратьєв Роман Семенович - член комісії. 

             Засідання постійної комісії проводились  відповідно до  плану  роботи постійної 

комісії  та  в міру  необхідності. 

    Відповідно до повноважень, покладених на постійну депутатську комісію з 

питань землекористування та будівництва, за звітний період комісією було проведено 12 

засідань, на яких розглянуто 164 питання. Постійно надавались консультації громадянам. 

             За  результатами  вивчення  всіх розглянутих на  комісії  питань готувались 

проекти  рішень,   які виносились  на  розгляд  ради і по яким були прийняті відповідні 

рішення.  На засіданнях постійної комісії  розглядались основні планові питання: 



- про затвердження технічної документації  із землеустрою для подальшого заключення  

договорів оренди земельних ділянок; 

- про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

- про уточнення площ земельних ділянок та видачу документів підтверджуючих право 

власності на земельну ділянку; 

- про врегулювання земельних відносин; 

- про надання згоди на виготовлення технічної  документації  із землеустрою; 

- про надання згоди на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок.  

           Члени комісії брали активну участь у роботі тимчасових комісій, робочих груп, 

створених за рішенням ради або розпорядженням міського голови, в  нарадах, що 

стосуються питань землекористування  та будівництва. 

               У своїй подальшій роботі постійна комісія буде докладати максимум зусиль для 

організації роботи міської ради в межах чинного законодавства. 

 

Звіт про роботу постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства та охорони 

навколишнього природного середовища за І квартал 2016 року 

Проведено всього 12 засідань, в тому числі, планових 5 засідань, засідань по 

розгляду проектів рішень міської ради, що виносяться на розгляд ради 7. 

Основна увага постійної комісії була направлена на: роботу комунальних служб 

міста по перспективному плануванню робіт благоустрою міста у поточному році; якісний 

звіт про виконані роботи у 2015 році; забезпечення дієвого контролю за якістю виконаних 

робіт.  

Зокрема, згідно плану роботи комісія заслухала звіт УМА та ЖКГ щодо виконання 

міських програм розвитку житлово-комунального господарства, транспорту та 

забезпечення безпеки дорожнього руху, соціально-економічного розвитку міста за 2015 

рік. 

Особливо увага, приділялась питанням погодження напрямків використання 

бюджетних коштів УМА та ЖКГ у поточному році та погодженню планів та переліку 

заходів на 2016 рік з грейдерування та відсипки доріг, асфальтування і ремонту 

автошляхів, заміни та ремонту світильників зовнішнього освітлення, озеленення міста, 

боротьби з карантинними рослинами та стихійними сміттєзвалищами та іншим. 

Розглянуто питання про проблеми водопостачання та водовідведення міста та 

шляхи їх вирішення; керівнику ЗВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» рекомендовано у 

визначені терміни закінчити інвентаризацію люкового господарства. Були порушенні 

питання про визначення порядку передачі на баланс підприємства безгосподарських та 

приватних систем водопостачання, перспективи передачі систем водопостачання БМЕУ-3 

та незавершеного будівництва каналізаційних мереж вул.. М. Грушевського-Станційної на 

баланс ОКВП «Дніпро-Кіровоград». 

При розгляді питання про заходи щодо перевірки правильності встановлення 

дорожніх знаків та заміні їх на сучасні надано доручення заступнику міського голови С. 



Гребенюку комісійно провести інвентаризацію дорожніх знаків та розробити заходи по їх 

ремонту  та заміні. 

Членами комісії особлива увага надавалася питанню забезпечення контролю за 

якістю проведених робіт з благоустрою міста. Рішенням комісії надано доручення 

заступнику міського голови УМА та ЖКГ передбачити у договорах по виконанню 

поточного та капітального ремонту дорожнього асфальтно-бетонного покриття гарантійні 

терміни відповідно – по поточному ремонту – 3 роки; капітальний – 5 років; залучати до 

підписання дефектних актів та актів виконаних робіт з благоустрою депутатів міської 

ради, голів квартальних та будинкових комітетів. 

На контролі постійної комісії знаходиться 19 рішень міської ради.  

Основні проблеми над якими працюватиме комісія: контроль за виконанням рішень 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього 

середовища; контроль за виконанням рішень постійної комісії та планів – заходів з 

благоустрою міста у 2016 році; забезпечення діючого та ефективного контролю за якістю 

виконаних робіт, прозорим та ефективним використанням бюджетних коштів, виділених 

на житлово-комунальне господарство та благоустрій міста. 

По кожному з питань прийняті конкретні рішення, частина яких виконана, 

виконавцям надано 25 доручень. Зокрема, на доручення постійної комісії при розгляді 

питання про план заходів щодо проведення експертизи води в колодязях в газеті 

«Знам’янські вісті» було надано перелік шахтних колодязів з метою його уточнення. 

УМА та ЖКГ на вимоги комісії переглянуто план заходів щодо проведення 

ремонтних робіт на дорогах комунальної власності в частині грейдерування, виправлення 

профілю основ, відсипки щебново-гравійною сумішшю; розроблено план заходів по 

облаштуванню та ремонту тротуарів; облаштування та ремонту автобусних зупинок, 

благоустрою прибудинкових територій житлових будинків комунальної форми власності 

та інше. 

Звіт 

про роботу постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення станом на 01.05.2016р. 

Протягом звітного  періоду  постійна комісія з питань  охорони здоров’я та 

соціального захисту населення Знам’янської міської ради здійснювала свої повноваження 

в межах, передбачених чинним законодавством, зокрема Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

До складу постійної комісії входять чотири  депутата міської ради: Мацко В.В. – 

голова комісії, Зіньковська І.В. – заступник голови комісії, Тітарєв О.Б. – секретар комісії, 

Ліщенко Є.В. – член комісії, знаходиться в зоні АТО. 

Станом на 10 травня 2016 року  з початку скликання проведено 14 засідань 

постійної комісії під час яких розглядалися питання як поточні так і профільні.  За 

результатами роботи прийнято відповідні рішення. 



Протягом звітного періоду члени комісії приділяли особливу увагу питанням 

соціального захисту та охорони здоров’я. 

11.12.2015р. Тітарєв О.Б. прийняв участь у засіданні президії міської ради 

ветеранської організації по питанню внесення пропозицій до Програми соціального 

захисту населення на 2016 рік, а 18.12.2015р. прийняв участь у нараді при міському голові 

з питань  створення єдиного медичного простору, яку провів перший заступник голови 

ОДА С.П.Коваленко. 

30.12.2015р. Мацко В.В. прийняв участь у роботі наради під головуванням першого 

заступника міського голови Загородньої В.Г., де було прийнято рішення про виділення 

коштів з міського бюджету на пільговий проїзд  окремих категорій громадян, з метою 

зняття соціальної напруги, у зв’язку з тим, що в Державному бюджеті України на 2016 рік 

не була передбачена субвенція місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, 

інших, передбачених законодавством пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян (до прийняття змін до міського бюджету на 2016 рік на сесії міської 

ради). 

05.01.2016р. члени комісії Зіньковська І.В., Мацко В.В., Тітарєв О.Б. на нараді під 

головуванням першого заступника міського голови Загородньої В.Г. за участю керівника 

КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка» розглянули питання про стан 

автономізації медичних закладів, як одного із перших етапів покращення міста, смт 

Знам’янка Друга і сел.Водяно. 

13.01.2016р. Мацко В.В., Тітарєв О.Б. прийняли участь у нараді при міському 

голові по питанню створення єдиного медичного закладу, яку провів перший заступник 

голови ОДА С.П.Коваленко. 

25.01.2016р. під час засідання комісії, Зіньковська І.В., Мацко В.В., Тітарєв О.Б. 

обговорили публікації надруковані в газеті «Сільське життя» - «Збереження медицини 

№1» (газета №4 від 23.01.2016р.) та «Прикрий випадок» (газета №4 від 23.01.2016р.). 

Розглянули питання створення сектору охорони здоров’я виконавчого комітету міської 

ради, зазначили необхідність підготовки фінансового обґрунтування штатної чисельності 

посад міської лікарні для обслуговування 28,7 тис.чоловік і 52 тис.чоловік. 

27.0.120116р. на засіданні комісії були обговорені питання: шляхів економії 

бюджетних коштів в КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка»; використання 

приміщень в КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка»; хід службового 

розслідування по фактах, викладених в статті «Прикрий випадок» (газета «Сільське 

життя» від 23.01.2016р. №4). 

02.02.2016р. Зіньковська І.В., Мацко В.В., Тітарєв О.Б прийняли участь у нараді, 

яку провів міський голова Філіпенко С.І. по питанню створення єдиного медичного 

закладу.  

12,15.02.2016р. Зіньковська І.В.,Мацко В.В. прийняли участь у засіданні міської 

комісії по перейменуванню вулиць і провулків м.Знам’янка. 



17.02.1016р. Зіньковська І,В., Мацко В.В., Тітарєв О.Б. прийняли участь  у 

проведенні інформаційного заходу для депутатів обласної, міських і районних рад щодо 

правового та організаційного вирішення питань зайнятості населення в Знам’янському 

центрі зайнятості. Розглянута ситуація на ринку праці Кіровоградської області та види 

послуг, які надає державна служба зайнятості. 

25.02.2016р. Мацко В.В. прийняв участь у засіданні міського клубу «Діалог». У 

зв’язку із низькою якістю питної колодязної   води вніс пропозицію селищному голові   

розробити Програму водо забезпечення смт Знам’янка Друга. 

02-03.03.2016р.Мацко В.В., Тітарєв О.Б. разом із працівниками професійно-

технічного ліцея допомогли трьом інвалідам-сиротам у перевезенні речей та облаштуванні 

кімнат в гуртожитку. 

04.03.2016р. Мацко В.В., Тітарєв О.Б. разом із секретарем міської ради Клименко 

Н.М. зустрілись з керівництвом професійно-технічного ліцея і обговорили ситуацію в 

училищі у зв’язку із фінансуванням із міського бюджету, а також умови проживання 

інвалідів-сиріт в гуртожитку. 

05.03.2016р. Мацко В.В., Тітарєв О.Б. прийняли участь у засіданні постійних 

комісій з питань бюджету та економічного розвитку міста, осіти та культури, які 

розглянули питання виплати надбавки за престижність працівникам ЗОШ міста і смт. 

Знам’янка Друга. 

16.03.2016р. Мацко В.В. прийняв участь в нараді з питання фінансового 

забезпечення медичних закладів міста і району та створення єдиного медичного закладу, 

яку провів начальник департаменту охорони здоров’я ОДА Рибальченко  Олег 

Миколайович. 

17.03.2016р. Мацко В.В. прийняв участь в урочистих зборах до дня працівників 

житлово-комунального господарства і побутового обслуговування і виступив із 

поздоровленням від імені депутатів міської ради. 

21.03.2016р. Зіньковська І.В., Мацко В.В. прийняв участь у флешмобі на підтримку 

української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко. 

21.03.2016р. Зіньковська І.В., Мацко В.В., Тітарєв О.Б. прийняли участь у Дні 

депутата. 

22.03.2016р. Мацко В.В., Тітарєв О.Б. прийняли  участь у нараді з питання 

створення єдиної лікарні, яку провів міський голова Філіпенко С.І. 

23,24,28.03.2016р. Мацко В.В., Тітарєв О.Б. прийняли участь у нарадах з питання 

життєзабезпечення міста з участю голів вуличних та квартальних комітетів, ОСББ та 

ЖБК. 

28.03.2016р. Зіньковська І.В., Мацко В.В., Тітарєв О.Б. прийняли участь у засіданні 

постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку міста. Розглянули питання: 

погодження напрямків використання бюджетних коштів управлінням праці та соціального 



захисту населення у поточному році; напрямків використання бюджетних коштів  

громадськими організаціями, на фінансову підтримку яких виділені кошти у поточному 

році; стан організації виконавчим органом ради контролю за кількістю і якістю пільгових 

перевезень міським  транспортом та обґрунтування тарифів на проїзд. 

30.03.2016р. Мацко В.В. прийняв участь і виступив у засіданні Клубу «Ветеран». 

31.03.2016р. Зіньковська І.В., Мацко В.В., Тітарєв О.Б. Запрошені: Волошина А.М., 

Полежай Л.Б. На засіданні постійної комісії розглянули підсумки роботи за 1 квартал 2016 

року, а також про стан підготовки питань, що запропоновані для розгляду на сесії міської 

ради, а саме «Про стан соціального захисту населення та шляхи його вдосконалення через 

мережу соціальних аптек, соціальних торгових мереж, виконання законодавчих актів, що 

стосуються пільгових перевезень, оздоровлення ветеранів праці». Про виділення 

соціального житла для інвалідів-сиріт. 

02.04.2016р. Мацко В.В. прийняв участь у засіданні Клубу  виноградарів. 

07.04.2016р. Мацко В.В., Тітарєв О.Б. прийняли участь у засіданні колегії 

департаменту охорони здоров’я ОДА та ознайомились із медичною реформою в Грузії. В 

роботі колегії взяли участь і виступили: Коваленко С.П. – перший заступник голови ОДА, 

Олександр Квіташвілі – міністр охорони здоров’я України, Константин Яринич – 

народний депутат України, Сандра Урушадзе – колишній міністр охорони здоров’я Грузії, 

Олег Рибальченко – начальник департаменту охорони здоров’я ОДА. 

08.04.2016р. Мацко В.В. прийняв участь в засіданні президії громадської ради. 

13.04.20116р. Зіньковська І.В., Мацко В.В., Тітарєв О.Б. прийняли участь у 

засіданні громадської організації по питанню об’єднання лікарень КЗ «Знам’янська міська 

лікарня ім.А.В.Лисенка» та центральної районної. 

29.04.2016р. Зіньковська І.В., Мацко В.В., Тітарєв О.Б. Запрошені: Полежай Л.Б.. 

Прийняли участь у засіданні постійної комісії з питання реорганізації центральної 

районної лікарні шляхом приєднання до КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка». 

29.04.2016р. Зіньковська І.В., Мацко В.В., Тітарєв О.Б.прийняли участь у засіданні 

міської комісії під головуванням секретаря міської ради Клименко Н.М. за участю 

міського голови Філіпенка С.І. по питанню розгляду рішення Знам’янської районної ради 

про реорганізацію КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка» шляхом приєднання 

до центральної районної лікарні. 

29.04.2016р. Мацко В.В. прийняв участь  у засіданні спостережної комісії. 

 

 

 

 



Звіт 

про роботу постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту 

       Члени комісії у повному складі брали участь у проведенні всіх організаційних 

заходів по формуванню робочих органів міської ради, виборах секретаря міської ради, 

розробці регламенту міської ради. 

       Двоє членів комісії увійшли до складу фракції «Солідарність», один – до складу 

фракції Опозиційного блоку. 

       Члени комісії визначились з місцем і часом зустрічей з виборцями, регулярно за 

графіком проводять зустрічі, наслідком яких є депутатські запити або звернення до 

органів  виконавчої влади; також члени комісії брали участь у спільних засіданнях 

постійних комісій напередодні всіх сесій міської ради. 

       У зв’язку з тривалою хворобою двох депутатів у січні та лютому 2016 планові 

засідання не проводилися. 

      У березні 2016 на нараді у міського голови  у присутності членів комісії та 

представників батьківського комітету розглядалося питання про реорганізацію ЗШ I-III 

ступенів № 7 у ЗШ I-II ступенів у 2017 році. Разом з членами комісії з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення були обстежені умови утримання вихованців у 

дитячому садку № 6 і прийняті рекомендації по заміні вікон, а у результаті зустрічі з 

колективом КЗ «Знам’янська міська лікарня імені А.Лисенка» було прийняте рішення про 

винесення на сесію питання про об’єднання лікарень. 

       Разом з відділом освіти членами комісії було опрацьоване питання про 

реорганізацію ЗШ № 3 та утворення на її базі НВК «ЗШ № 3 – гімназія» філологічного 

профілю. Рішення було прийняте радою 22.04.2016. На цій же сесії за ініціативою комісії 

було прийняте рішення про внесення змін до міського бюджету про виділення 220 тисяч 

гривень на проведення ремонтних робіт в закладах освіти міста. 

Звіт про роботу постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, етики 

та гласності за 1 квартал 2016 року. 

Постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності 

створена рішенням сесії Знам»янської ради сьомого скликання і є органом ради для 

вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її 

компетенції,здійснює контроль за виконанням рішення ради,дотриманням депутатами 

регламенту та етики.  

До компетенції комісії, в установленому даним Положенням та Регламентом 

міської ради порядку, відноситься підготовка:  

 матеріалів, проектів рішень міської ради з питань забезпечення реалізації Закону 

України “Про статус депутатів міських рад”;  

 за дорученням ради, міського голови питань, пов‘язаних з діяльністю ради, 

додержанням норм депутатської етики, виконанням рішень ради та її органів;  



 матеріалів по звітах постійних комісій;  

 заслуховування повідомлень депутатів про роботу у міській раді, виконання ними 

доручень міської ради;  

 виконання депутатських запитів і звернень, звернень, які надійшли під час прийому 

виборців депутатами;  

 про дострокове припинення повноважень депутатів міської ради;  

Свою діяльність комісія здійснює  відповідно до Конституції України, Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” і Положення про постійні комісії. До 

складу комісії входять депутати міської рады від різних політичних партій: 

«Відродження», «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Опозиційний Блок».  

Комісія ради будує свою роботу на принципах: верховенства права, законності, 

гласності, рівноправності, функціональності, плановості, обґрунтованості, колегіальності, 

вільного обговорення  згідно з Планом роботи Знам»янської міської ради,рішень та 

розпоряджень міського голови. Пріоритетними завданнями комісії є: контроль за 

дотриманням депутатами, посадовими особами норм Регламенту міської ради, 

відвідування депутатами засідань комісій та пленарних засідань,розгляд питань,які 

відносяться до компетенції комісії.  Комісія майже у повному складі брала участь у 

розробці Регламенту, інших документів.  

Принагідно слід відзначити, що у Знам’янській міській раді висока дисципліна 

щодо відвідування пленарних засідань і пропуски є тільки з поважних причин.  

Високою є і активність щодо виступів, подання депутатських звернень і 

депутатських запитів.  

Окрім сесійних питань комісія розглядала планові питання, а також доручення, які 

стосувались питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів 

міської ради.  

Основним критерієм діяльності комісія поставила досконале вивчення питань, 

ознайомлення з проблемами, обговорення їх за участю відповідних фахівців, 

вдосконалення регламентних норм діяльності міської ради, контроль за дотриманням 

законодавства щодо виконання депутатами своїх обов’язків,здійснювання контролю за 

прийнятими рішеннями міської ради. Всього комісія провела вісім засідань,члени комісії 

брали участь у всіх спільних засіданнях комісій міськради. 

Звіт 

про роботу постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку міста 

За період з 01.12.2015 року  по 01.05.2016 року відбулося 16 засідань комісій, на яких 

розглядались фінансові питання  забезпечення життєдіяльності міста та вносились 

відповідні зміни до рішень Ради. 



Комісія приймала активну участь у розробці та формуванні бюджету міста на 2016 

рік, вносила свої зауваження та пропозиції. 

На засіданнях комісії контролювались та заслуховувались напрямки використання 

бюджетних коштів  головними розпорядниками. Вносили свої зауваження та пропозиції. 

За ініціативи комісії відповідним рішенням сесії сформовано та направлено 2 

звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів щодо перегляду державного 

бюджету на 2016 рік в частині змін в джерелах фінансування професійно-технічних 

закладів. 

Комісія постійно працює щодо напрямків наповнення міського бюджету та 

ефективним використанням коштів.  

 


