
 

 

                                                                                                          
УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

VІ сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 22.03.2018 року                                № 6-12 

м.Кам’янка 

 

Про звіт  міського голови про діяльність 

виконавчих органів ради  

 

  

Відповідно до п.9 ч.1 ст. 26,  п. 18-1 ч.4 ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись ст.38 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

Кам’янська міська рада, 

В И Р І Ш И Л А: 

 

  Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому 

числі щодо здійснення Кам’янською міською радою та її виконавчим комітетом  

державної регуляторної політики у 2017 році взяти до відома (додається). 

  

 

 

 

 

Міський голова                В.І.Тірон 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 



 

                                                                    Додаток  

                                                                     до рішення  сесії 

                                                                     Кам’янської міської ради  

                                                                     сьомого скликання  від 

                                                                     22 березня 2018  № 6-12 

 

Звіт 

міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі 

щодо здійснення Кам’янською міською радою та її виконавчим комітетом  

державної регуляторної політики у 2017 році 

 

 

 

Минув рік від минулої нашої зустрічі, і у відповідності до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» я, як міський голова, звітую перед 

громадою про виконання своїх повноважень у 2017 році. 

           Я пропоную побудувати нашу роботу в вигляді діалогу, сформувати 

секретаріат із 2 осіб які будуть фіксувати запитання і пропозиції для їх 

вивчення і прийняття рішення, дати можливість кожному начальнику відділу, 

керівникам  підрозділів, директорам комунальних підприємств прозвітуватись 

про свою роботу , та вести зйомку нашого зібрання.  

            Я б дуже хотів щоб у нас вийшов конструктивний і  саме головне 

результативний діалог, без будь яких обід та образ. Хто має свою позицію щоб 

зміг її довести і переконати нас в її правильності . 

Це був рік напруженої роботи, прийняття компромісних рішень, 

закріплення позитивних тенденцій розвитку міста з єдиною метою – 

максимально реалізувати інтереси нашої громади. 

Звітувати перед вами мені не складно, адже у залі бачу багато тих, хто не 

стояв осторонь, а  допомагав, не тільки словом, а й ділом, підставляв плече. 

Тому сьогодні разом з вами хотів би проаналізувати, що вдалося зробити і над 

вирішенням яких питань необхідно працювати надалі, які корективи до наших 

планів необхідно внести. 

Коротко характеризуючи роботу органів місцевого самоврядування, треба 

зазначити, що міська рада, виконавчий комітет та всі структурні підрозділи 

працювали стабільно і послідовно, забезпечуючи розвиток міста за 

пріоритетними напрямками, розв’язуючи поточні питання життя громади. 

  

           Одним з головних завдань на посаді міського голови вважаю повернення 

довіри жителів громади до міської влади, це ми могли спостерігати на виборах 

29 жовтня 2017 року, де жителі міста Кам’янка, сіл Юрчиха та Тимошівка 

віддали 3951 голосів за мою кандидатуру, ми в свою чергу гарантували 

забезпечення відкритості і прозорості в прийнятті рішень, організації 

конструктивного діалогу з громадськістю та роботі виконавчого комітету.  

Беззаперечним і головним досягненням у минулому році нашої громади є 

утворення об’єднаної територіальної громади у складі сіл Тимошівки та 

Юрчихи і нашого міста. Да, було багато перешкод від керівників району, але  

ми не шукаємо легких шляхів. Зараз ми всі навчаємося працювати по-новому -  

і я, і люди, які працюють в об’єднаній громаді.  



Саме складніше зараз навчити людей працювати по-новому. Не вистачає 

знань – ми їх придбаємо. Не вистачає коштів – ми вже знаємо новий порядок їх 

залучення. І я сподіваюсь, що влітку будуть перші результати наших 

напрацювань. Я думаю, що в об’єднанні більш позитиву, ніж негативу. 

Всім зрозуміло, що будь яка реформа це кардинальна зміна системи, яка 

не всіма сприймається, але ми вимушені змінювати правила заради 

майбутнього результату і ми беремо за це все на себе відповідальність. 

 Я спілкуюсь з багатьма об’єднаними громадами, і перебіг подій в них 

залежить від людського фактору. Є люди, які хочуть реформ, і разом долають 

труднощі, а є, які не хочуть змін, не готові віддавати свій вплив і владу. На фоні 

того підбурюються невдоволення. 

Але пройде трохи часу, і люди побачать, що об’єднана громада надала 

нам набагато більше преференцій та користі. Адже проста сільрада ніколи б не 

отримала стільки фінансування.  

І цей рік буде ключовим в розумінні того, чим насправді є це об’єднання. 

Альтернативи децентралізації влади ми сьогодні не маємо. Коли ми говоримо 

про децентралізацію, маємо констатувати, що радянська модель, яка існує у нас 

і досі, давним-давно себе вичерпала.  

         Хто б і щоб сьогодні не говорив про децентралізацію, особливо скептики 

які втрачають сьогодні можливість розділяти бюджетні гроші, при цьому не 

несучи жодної відповідальності за свої рішення, районні керманичі, які на їх 

думку тільки вони краще знають проблеми громад сіл і як їх вирішувати, і кому 

потрібні гроші ,а кому не потрібні.  Байкарі які створюють міф про знищення 

лікарні через громади це все від лукавого. Ми всі усвідомлюємо, що значить 

захворіти, бо в умовах сьогодення навіть захворіти не мають права бідні люди 

тому, що лікуватись це на стільки дорого,  що такої можливості у пенсіонерів 

без сторонньої допомоги не має. 

 До речі слід зазначити, що Кабінетом міністрів розроблений та переданий 

до Верховної ради законопроект № 8051 «Про адміністративний устрій», який  

передбачає регіони, субрегіони та базові громади. Так от, субрегіони- це 

райони, які будуть налічувати 150 тисяч мешканців. 

           Кам’янська  об’єднана громада 100% передає державну медичну 

субвенцію на потреби лікарні, а це 11 629 003 грн., та додатково із власного 

бюджету ще  300 000 грн., але ця сума не є остаточною. 

Але щоб дати більше треба десь зняти, чи з освіти, чи з благоустрою наших 

населених пунктів, чи культури, дитячих садочків. На жаль  бюджет на 2018 рік  

поки, що сформований  без врахування видатків на бюджет розвитку. Так бути 

не може. Громада повинна розвиватись. Тому над наповненням  дохідної 

частини бюджету нам треба плідно працювати, що ми і будемо робити. 

           По результатам роботи за 1 квартал  ми будемо мати змогу переглянути 

наші можливості. 

           Але ми проти не продуктивних витрат лікарні, які не мають нічого 

спільного з конкретно наданими медичними послугами населенню. І саме  

тому, ми, вимагаємо чіткі розрахунки від головного лікаря Тамко К.М, на які 

потреби і скільки потрібно грошей і громаді і депутатам щоб прийняти 

необхідне рішення. 



                     На мою думку і думку  тих громад які уже самостійно 

господарюють в Україні, а їх уже понад 700 рахують, що це єдине правильне 

рішення, бо це є стратегічний курс розвитку нашої держави. 

         2017 рік в питанні  соціально-економічного розвитку був напружений та 

результативний. Ви переглянете слайди і наочно пересвідчитесь про виконані 

роботи в нашому місті і ці об’єкти гідно служать  нашій громаді.  

Протягом 2017 року міська рада співпрацювала із сервісним центром 

МВС де надавалися жителям громади послуги: - 

-Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;  

-Заміна посвідчення водія;  

-Видача міжнародного посвідчення водія;  

-Прийом запитів на отримання довідок про відсутність чи наявність 

судимостей, та інші послуги.  

Міська рада взяла участь у ряді конкурсів для отримання міжнародної 

технічної допомоги та грантів для покращення соціально-економічного 

становища громади. 

Спільна робота фахівців Черкаської ОДА, Черкаського центру 

регіонального розвитку, Черкаської Агенції регіонального розвитку та 

Кам’янської ОТГ не минула даремно! Проект «Розбудова та облаштування 

туристичного об’єкту «Тясминський каньйон» в м. Камянка» виграв в конкурсі 

проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. В рамках проекту 

планується залучити понад 7 млн. грн. на облаштування каньйону та створення 

нових туристичних маршрутів. Це є перша перемога для кам’янської громади в 

такій сфері, сподіваємося, що реалізація даного проекту забезпечить розвиток 

туристичної галузі, створенню нових робочих місць та залучення інвестицій! 

Хочу розповісти про події, які на протязі року відбувалися в нашому 

місті. 

 Нещодавно в Кам’янці пройшла всеукраїнська акція «Велика Українська 

Хода», яку провела відома волонтерка Катерина Валевська.  Метою такої акціє 

є підтримка воїнів АТО та на честь Героїв Небесної Сотні. 

  В жовтні місяці в наше місто завітала делегація з міста Городище, для 

перейняття досвіду в сфері благоустрою міста. --Відвідав Кам’янку і Патріарх 

Київський і всієї Русі-України Філарет та звершив чин освячення 

новозбудованого храму на честь Покрови Пресвятої Богородиці.  

Вже вдруге до Кам’янки завітав всесвітньо відомий фотограф, 

портретист, гуманіст Жан-Франсуа Клостр разом з дружиною Клод. В наше 

місто Жан-Франсуа привіз фотовиставку присвячену пам’ятним місцям 

кам’янщини, яку знімав минулого року.  

Також в нашому місті відбувся захід приурочений до Всеукраїнського 

фестивалю телевізійних і радіопрограм «Кобзар єднає Україну», який вже 

втретє проходив на теренах Черкащини та був присвячений 203-й річниці з дня 

народження Тараса Шевченка. Фестиваль об’єднав навколо себе учасників та 

журналістів з усієї України та закордону. 

  На протязі року ми тісно співпрацюємо з громадськими організаціями, 

релігійними організаціями. Беремо активну участь у форумах та тренінгах які 

проводить асоціація міст України. Я являюся членом правління АМУ і за 

нашим зверненням прийнято закон «Про  заборону банкротування Нафтогазом  



комунальних підприємств» на нашому прикладі та з ініціативи Кам’янської  

міської ради було започатковане розстрочення заборгованості по газу.  

Дещо із запланованого в 2017 році не вдалося здійснити, деякі плани 

довелося корегувати, але незважаючи ні на що ми не дозволили місту 

зупинитися в розвитку, бо ми ставили за мету максимально реалізувати 

інтереси нашої громади.   

Також хочу зазначити, що рік пройшов у тісній співпраці з депутатським 

корпусом міської ради, органами самоорганізації населення, напруженій роботі 

виконавчого комітету та апарату міської ради. 

          Окремо хочу подякувати нашому народному депутату   Сергію 

Ярославовичу Рудику про піклування, як він це сам називає «вибивання»  

коштів на благоустрій нашого міста . За  його підтримки надійшло додатково на 

розвиток 3 122 600 грн.  І в загалі нам з народним депутатом пощастило. 

Надіємось на таку ж тісну співпрацю і в 2018 році, бо у нас  намітилось багато 

проблем особливо з школами та позашкіллям. 

З питань житлово-комунального господарства та благоусрою міста 

більш детально доповість заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Нечиталюк О.В. 

 

В 2017 році Кам’янською міською радою проводились капітальні та 

поточні ремонти об’єктів благоустрою на загальну суму майже 6,5 млн. грн., з 

них на капітальний ремонт - 4,8 млн. грн.,  поточний ремонт - 1,7 млн. грн.  

 

Зокрема,  проведено капітальні ремонти тротуарів та доріг на таких 

вулицях: 

 – капітальний ремонт вул. Шевченка (дорога та тротуар); 

  – капітальний ремонт вул. Гоголя (центр) – дорога та тротуари;  

– капітальний ремонт вул. Гоголя (під’їзд до Тясминського каньйону) – 

дорога та тротуар; 

– капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Людмили Борисової; 

Споруджено пам’ятний знак «Героям Небесної Сотні» та сама площа з 

фонтаном. 

 

Протягом 2017 року Кам’янська міська рада при сприянні народного 

депутата України Рудика Сергія Ярославовича додатково залучила із 

державного бюджету до міського кошти в сумі близько 3 млн.грн. Ці кошти 

були використані для покращення та будівництва нових складових 

інфраструктури міста,  умов проживання і відпочинку жителів міста. В розрізі: 

– капітальний ремонт площі ім. Героїв Небесної Сотні; 

– капітальне будівництво міні футбольного майданчика із синтетичним 

покриттям «штучна трава» по вул. Героїв Майдану, 47; 

– капітальний ремонт вул. Героїв Майдану в районі ліцею; 

– капітальне будівництво дитячого майданчика по вул. Героїв Майдану 

(район Торговиця); 

– придбання антивандального спортивно-тренажерного майданчика (для 

стадіону); 

– придбання дитячого майданчика; 



 – капітальний ремонт по заміні віконних блоків та дверей у житлових 

будинках по вулицях Пушкіна та Героїв Майдану; 

– придбання дитячих майданчиків для дошкільних навчальних закладів №2 

«Зірочка» та №3 «Ізумруд». 

Поточні ремонти (середні) 

Перш за все проведено поточний ремонт доріг з твердим (асфальтованим) 

покриттям тобто там, де асфальтували великими ділянками, а саме: 

- Вул. Декабристів; 

- Вул.Л. Борисової; 

- Вул. 50-річчя Визволення; 

- Тротуар по вул. Пушкіна (біля пам’ятника Т.Г. Шевченка); 

- Тротуар по вул. Г.Майдану (біля машинобудівного заводу); 

- Тротуар по вул. Гоголя. 

Також хотілося б відмітити, що на протязі 2017 року, силами робочої групи з 

благоустрою при міській раді, було проведено ямковий ремонт майже всіх 

вулиць і провулків з асфальтованим покриттям, що дало суттєву економію  

бюджетних коштів та покращило якість доріг. 

Окрім доріг з асфальтованим покриттям проводився поточний ремонт 

щебеневих доріг. Це не зовсім ефективний метод, але інших можливостей поки 

що не було. Краще – це асфальт, на що завжди не вистачає коштів, тому 

проводилося грейдерування з додаванням щебеню та відсіву за потребою. 

 

Чималу увагу було приділено, як ремонту існуючої так і закупівлі нової 

техніки. Зокрема, відремонтовано автомобіль ЗІЛ-130 (самоскид), на який 

встановили новий двигун Д-245 вартістю 130 тис. грн. та кузов., та автомобіль 

ГАЗ-53, на який  встановлено новий двигун Д-243 вартістю 93 тис.грн. Також 

було придбано трактор «МТЗ-320» для очистки доріг та тротуарів  і  косарку 

для косіння трави в літній період, машину дорожню комбіновану «МАЗ» для 

очистки доріг від снігу, посипки доріг, перевезення вантажів в літній період. 

 Тож сьогодні міська рада в своєму автопарку має:  

- 5 тракторів - МТЗ-80, Т-150, «МТЗ-320», екскаватор, навантажувач 

«Маніту»; 

- 6 вантажних автомобілів – три автомобілі - ЗІЛ-130, МАЗ та два - ГАЗ-53 

для вивезення твердих побутових відходів. 

На 2018 рік планувалося придбати і вже придбали автомобіль ГАЗ-2705 

(Газель) та гілкоруб до МТЗ-320 для подрібнення гілок, які використовуються 

для опалення дитячих садочків та шкіл. Також планується придбання автобуса 

для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах. 

  

Не оминули питання і озеленення міста. Так на площі імені Героїв Небесної 

Сотні було встановлено автоматизовану систему поливу газонів, декоративних 

рослин і квітів. 

 Окрім капітальних ремонтів та будівництва, в місті проводилися поточні 

ремонти об’єктів інфраструктури та благоустрою для поліпшення їх 

споживацьких якостей, а саме: 

– для пішоходів – пішохідні доріжки;   

-  для водіїв та туристів – інформаційні вказівники європейського зразка; 

- нове сучасне освітлення на будівлях, тротуарах та дорозі в центрі міста. 



 

Також продовжували освітлювати вулиці. Всього за 2017 рік освітлено 

близько декілька кілометрів нових вулиць, замінено близько 75% ламп на 

енергозберігаючі. (вул. Петра Василини, Набережна, Г.Кудрі, Шевченка 

(хутір)) 

 

Користуючись цією зустріччю, хотів би звернутися до мешканців нашої 

громади про благоустрій прибудинкових територій та відповідальність жителів 

за вивіз побутових відходів, обрізку дерев та прибирання сторонніх предметів 

(каменів, закопаних залізних стовпів та інше). Невирішення цих проблем 

перешкоджає очистці вулиць від снігу, що призводить до частих пошкоджень 

техніки та навіть людей. 

 

Про роботу з депутатами, головами вуличних комітетів доповість секретар 

міської ради Плєшкань А.М. 

 

Важливою умовою розвитку міста є злагоджена робота міської ради.  

У 2017 році проведено:  

- 13 Сесійних засідань;  

- 13 Постійних комісій. 

Міською радою у 2017 році скликалися 2 позачергових сесій для розгляду 

невідкладних питань для життєдіяльності міста. 

На засіданнях міської ради розглянуто проектів рішень: 235 проектів рішень 

порядку денного. 

Важливим питанням роботи з громадянами є робота депутатів на закріплених 

округах.  

Хотілося відмітити роботу наступних депутатів Кам’янської міської ради 

Саманя О.П., Березія В.В. 

Побажання до депутатів провести збори на своїх закріплених округах та 

відзвітуватися перед виборцями за проведену роботу 

Основою розгляду важливих питань розвитку місця та громади, є 

відвідування депутатами постійних комісій та сесій міської ради: 

Самань О.П. не пропустив жодного засідання та завжди бере активну участь в 

роботі сесії. Але є  такі депутати які взяли участь лише в трьох засіданнях це 

Ліпченко Ю.І. 

Також протягом звітного періоду було проведено 1 зібрання голів вуличних 

комітетів, з питань наведення належного санітарного стану на вулицях та 

провулках міста, заключення договорів на вивіз ТПВ та інше. 

Протягом року під час розпочатого процесу об’єднання громад виникли 

негативні моменти в роботі ради: 

-скликання позачергових сесій під тиском депутатів районної ради на 

депутатів міської ради щодо скасування рішень по об’єднанню громад, без 

відома міського голови. Але ці дії так і залишилися лише намірами. 

29 жовтня відбулися вибори ОТГ міського голови та депутатів. 

Оновленим депутатським складом у 2017 році проведено 2 сесії (6 пленарних 

засідань) де депутати у тісній та активній співпраці приймали важливі рішення 

у вирішенні проблемних питань новоствореної громади. 



Сподіваюся на подальшу тісну та плідну співпрацю з депутатським 

корпусом та головами вуличних комітетів для покращення блага мешканців та 

розвиток нашої громади. 

Про роботу виконавчого комітету доповість керуючий справами 

(секретар) виконкому Щербак Ю.І. 

Виконавчим органом міської, ради є виконавчий комітет ради, який 

утворений Кам’янською міської радою на строк її повноважень.  

Кількісний склад виконавчого комітету 9 осіб. 

Очолює виконавчий комітет – міський голова 

На протязі 2017 року відбулося 12 засідань виконавчого комітету, де було 

розглянуто 213 робочих питань.  Разом з цим, слід відмітити і основні 

питання, які розглянуті виконавчим комітетом та постійно перебувають 

на його контролі, а саме:  

- Про стан укладення договорів на право користування землею та сплату 

орендної плати.  

- Про заходи робочої групи з благоустрою міста по утриманню міста в 

належному санітарному стані. 

- Про підготовку дитячих дошкільних закладів до оздоровлення дітей 

влітку 

- Про підготовку комунальних підприємств  міста до роботи в осінньо-

зимовий період. 

- Про хід підготовки дошкільних закладів до роботи в осінньо-зимовий 

період та заготівля овочів і фруктів для харчування дітей. 

Про використання бюджетних коштів та стан використання матеріальних 

цінностей в міській раді. 

Необхідно звернути увагу та відмітити плановість роботи виконкому 

міської ради та оперативність у вирішенні нагальних питань: надання 

термінової матеріальної допомоги, затвердження проектів з благоустрою міста, 

коригування тарифів, тощо. 

З метою забезпечення  виконання  Закону України «Про звернення 

громадян», виконавчим  комітетом міської ради спланована та впродовж 

звітного періоду проводилась робота щодо забезпечення  реалізації та 

гарантування прав громадян на звернення та особистий прийом, обов’язкове 

одержання обґрунтованих відповідей. 

Впродовж 2017 року до  міської ради надійшло 914 звернень громадян, 

що на 182 менше, ніж у відповідному періоді 2016 року, найбільше звернень 

отримано з земельних питань, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, ремонту доріг, ремонту прибудинкових територій та ін. 

  На особистому прийомі у керівництва виконавчого комітету міської 

ради побувало 125 громадян. Основні питання, з якими зверталися мешканці 

міста - це питання комунальної політики, благоустрою,   соціального захисту, 

земельних відносин та інші. 

Впродовж року опрацьовано 750 листів вхідної документації від органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій та 

250 листів   установ вищого рівня. 

Надано письмову відповідь на 995 звернень. 

Відповідно до графіка проводились прийоми громадян з особистих 

питань керівництвом виконавчого комітету міської ради.  



З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської ради та 

спрощення доступу громадян та юридичних осіб до інформації про діяльність 

органів місцевого самоврядування, в міській раді функціонує веб-

сайт Кам’янської міської ради, на якому є можливість прямого звернення до 

міського голови з питань життєдіяльності міста. 

Кам’янська міська рада та виконавчий комітет і надалі працюватиме над 

вдосконаленням організації роботи із зверненнями громадян. 

Державну регуляторну політику Кам’янська міська рада та її виконавчий 

комітет здійснюють відповідно до правових і організаційних засад, визначених 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» (далі – Закон), та в межах наданих повноважень. 

Всі рішення міської ради та її виконавчого комітету, направлені на 

регулювання господарських і адміністративних відносин із суб’єктами 

господарювання, були прийняті відповідно до процедури, визначеної 

зазначеним Законом, а саме: 

- підготовка та оприлюднення на офіційному сайті міської ради проектів 

регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу до них; 

- оприлюднення в друкованих засобах масової  повідомлень про прийняті 

регуляторні акти та оприлюднення їх на офіційному сайті міської ради. 

План діяльності  Кам’янської міської ради  на 2017 рік з питань 

підготовки проектів регуляторних актів було затверджено рішенням 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради.   

Протягом 2017 року було підготовлено і прийнято регуляторний акт «Про 

місцеві податки і збори та інші платежі на 2018 рік, розмір ставок яких, згідно 

чинного  законодавства встановлюється органами  місцевого самоврядування», 

який затверджений рішенням міської ради від 23.06. 2017р.  № 25-5/VII. 

 Затвердженим регуляторним актом  регулюються правові відносини між  

міською радою   та фізичними або юридичними особами,  що виникають в 

процесі сплати місцевих податків та зборів. 

           З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних 

осіб, їх об’єднань, а також реалізації права громадськості впливати на будь-

який з етапів регуляторної діяльності на кожному з етапів, інформація, 

пов’язана з регуляторною діяльністю, розміщується на офіційному веб-сайті 

Кам’янськї  міської ради в мережі Internet. Повідомлення про оприлюднення 

регуляторних актів  друкуються  в  місцевій газеті  «Трудова слава».    

В цілому стан реалізації державної регуляторної політики в сфері 

господарської діяльності в місті  визначає стійку тенденцію до впорядкування 

регуляторних процесів згідно з нормами та вимогами Закону, а впровадження 

принципів регуляторної політики в життя дозволяє врахувати інтереси влади та 

господарюючих суб’єктів.  

Вирішення зазначених питань продовжить бути одним із пріоритетних 

завдань Кам’янської  міської ради та її виконавчого комітету у здійсненні 

державної регуляторної політики  і в 2018 році.  

 

Про виконання міського бюджету доповість начильник фінансового 

відділу Рожко Н.С. 

 



         Бюджет місцевої громади є головним інструментом здійснення соціально-

економічної політики в її інтересах. Основні зусилля міської влади були 

спрямовані на збільшення обсягу місцевого бюджету.   

       За підсумками виконання плану надходжень доходів до міського бюджету 

станом за  2017 рік  загальний обсяг доходної частини міського бюджету 

становить 30228207 гривень, що на 8295462 гривни більше в порівнянні із 2016 

роком. 

      Доходи загального фонду (власні надходження) склали 20369757 грн, що 

більше від плану на початок року на 4369757 грн. Основними джерелами 

доходної частини загального фонду бюджету є:     єдиний податок – 7884790 

грн.;  акцизний податок – 3924894 грн. податок на землю-7201447 грн. 

     Доходи спеціального фонду, до складу яких ввійшла батьківська плата за 

харчування в дитячих садочках та плата за вивіз сміття склали 1120559 грн.,що 

більше від 2016 року на 194138 грн. 

         Крім того,було отримано додатково кошти субвенцій із інших бюджетів (а 

саме із державного,обласного та районного бюджету) на суму 8737890 грн.,що 

більше в порівнянні із 2016 роком на 3890207 грн.в т.ч. які були використані 

згідно цільового призначення . 

 

     Видатки: Видатки з бюджету міста проводились в межах кошторисних 

призначень відповідно до затвердженого плану асигнувань.                

         Видаткову частину міського бюджету за 2017 рік  виконано в сумі 

32324095,14 грн.,що більше в порівнянні з 2016 роком на 11373772 грн.,     

Пріоритетом видаткової частини міського бюджету є видатки на благоустрій 

міста, частина яких за структурою становить 44 відсотків. 35 відсотків 

становлять видатки по дошкільній освіті, та 8 відсотків пішло на утримання 

апарату органу місцевого самоврядування. 

   Перевищення видатків над надходження відбулося за рахунок використання 

коштів залишку минулого року станом на 01.01.2017року. 

 

Про роботу відділу земельних відносин та екології доповість завідуючий 

відділом Мартинюк В.В. 

 

За період 2017 року робота міської ради в напрямку земельних відносин 

була активною і за цей період розглянуто 340 поданих звернень. ПОУ було 

подано 160, а громадянами 180. Кожне з цих звернень розглянуто і прийнято 

відповідне рішення або надано письмову відповідь. 

За 2017 рік відбулося 13 сесій на яких прийнято 117 рішень в галузі 

земельних відносин до основних з яких належить розпорядження землями 

комунальної власності та надання таких земель у власність чи в користування. 

Так 39 присадибних земельних ділянок на площу 3,7176 га передано у власність 

та 12 земельних ділянок в користування на умовах оренди та укладено 

відповідні договори. 

Враховуючи те що у відповідності до Земельного законодавства органи 

місцевого самоврядування в Україні розпоряджаються тільки землями 

комунальної власності в період 2017 року проблемні питання виникали в 

раціональному розпорядженні землями державної власності, які знаходяться за 

межами населеного пункту, таких земель на сьогодні близько 2400 га. 



В окремих випадках про їх відведення дізнаєшся лише якщо замічаєш 

зміни чи нові відомості на публічній кадастровій карті 

Станом на 01.01.2018 року по міській раді налічується 6404,8 га земель, з 

них 1937,4  га земель в межах населеного пункту та земель поза його межами. 

Основним наповненням бюджету складає плата за використання земель їх 

власниками та землекористувачами і на сьогодні ми маємо по обліковим даним 

міської ради: 

 287 земельних ділянок перебувають в оренді з яких: 197 у фізичних осіб 

та 90 у юридичних осіб 

310,3532 га земель, які викуплені або такі, що передані в постійне 

користування юридичним та фізичним особам.  

158,4 га земель виділених для городництва – це 835 землекористувачів. 

земельні ділянки, які жителями міста не використовуються передаються 

с/г виробникам в користування і плата за їх використання складає 7 % від 

нормативної грошової оцінки – це 2946 грн. за 1 га в рік. 

 2023,74 га земель розпайовано – це 550 паїв. Дані земельні ділянки в 

основному громадянами передаються в користування товаровиробникам – 

1865,94 га, частина обробляється громадянами самостійно – 62,33 га а інша 

частина – це 95,47 га не витребувані паї за, які міська рада отримує плату. 

Понад 4000 земельні ділянки передані жителям міста у власність 

(приватизовані присадибні ділянки) на площу 1100 га 

Разом за використання усіх земель на території міської ради за 2017 рік 

надійшло  7 201 652  грн. і порівняно з 2016 роком збільшилось на 1 785 228 

грн. 

Про роботу юридично-реєстраційного відділу доповість завідуюча 

відділом Петренко Р.С. 

У зв’язку з внесенням змін до деяких законодавчих актів України, щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації 

надання адміністративних послуг при міськвиконкомі створений реєстраційний 

відділ надання адміністративних послуг, який розпочав свою роботу ще в 2016 

році. Відділ забезпечує реалізацію повноважень у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно, надає послуги з реєстрації проживання та 

зняття з реєстрації місця проживання.   

Головне завдання відділу – це збільшення переліку адміністративних 

послуг, що надаються громадянам. В результаті за 2017 рік відділом було  

надано такі адміністративні послуги: 

 - «Державна реєстрація права власності на нерухоме майно» 

- «Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно» 

- «Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна» 

- «Скасування записів про державну реєстрацію прав» 

- «Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно» 

 - «Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно у зв'язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право 

власності та суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, 

обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що містяться у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов'язані з 

проведенням державної реєстрації прав» 



 - «Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно у зв'язку з допущенням технічної помилки не з вини 

державного реєстратора прав на нерухоме майно» 

- «Державна реєстрація обтяження» в кількості  916 звернень.  

Також відділом надано послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування в кількості 1567 звернень; видано 471 довідку згідно 

правил реєстрації місця проживання, та 237 про перейменування вулиць та 

провулків міста.   

Сладено 124 адміністративних протоколів згідно  ст.197 КУ Про 

адміністративні  правопорушення  це « Проживання без паспорта громадянина 

України  або без реєстрації місця проживання». 

Спеціалістами реєстраційного відділу за зверненнями мешканців міста 

підготовлено та видано за звітний період 6596 довідок ( про склад сім'ї, та 

зареєстрованих осіб до нотаріусів, суду, управління пенсійного фонду та інших 

установ та організацій) що на 200 більше аналогічного періоду 2016 року. 

Сучасне життя неможливо уявити без соціальної допомоги, адже її 

потребує велика кількість громадян, які потрапили у складні життеві обставини 

та надійшло 175 звернень громадян які розглянуто та надано з міського 

бюджету 193400 гривень матеріальної допомоги, а саме:  

Учасникам АТО, ліквідаторам ЧАЕС, Афганцям – 48000, на лікування 

жителям міста – 141400грн.та на поховання безробітних та бездомних  - 

4000грн. 

Підраховуя підсумки роботи  нами проведена плідна співпраця з 

мешканцями громади, а саме  всього до відділу реєстрації звернулось понад 

10000 тис. осіб. Які одержали інформацію, консультацію чи послугу, і на цьому 

ми не зупиняємось максимально і ефективно використаємо сили, щоб втілити 

необхідні зміни в життя нашої громади. 

Про роботу комунальних підприємств доповість директор Кам’янського 

комунального підприємства теплових мереж  Темний О.Б. 

Що стосується КП «Кам’янка-Житло» хочу повідомити громаду, що 

підприємство завершило 2017 рік з прибутком, так як і в 2015 та в 2016 роках, 

тобто три роки поспіль. 

Протягом 2017 року підприємством якісно і вчасно надавались послуги. 

Було частково оновлено обладнання, були придбані: 

- Новий зварювальний апарат 

- Новий перфоратор 

- Дрель ударна 

- Акамуляторний шурупокрут Макіта  

 

Також, дозвольте підкреслити, що є дуже важливим та впливає на якість 

наданих послуг: робітники КП «Кам’янка-Житло» та  «Теплових мереж» 

забезпечені зимовим та літнім спецодягом, усім необхідним інвентарем, їм 

підвищено зарплати до рівня середньообласних та видаються щокварталу 

продуктові набори. 

В 2017 році було запроваджено нововведення для мешканців 

багатоквартирних будинків –їм щомісячно надаються квитанції на оплату 

послуг (це вперше здійснено з моменту створення підприємства). 



Крім того, в 2017 році за рахунок коштів міськради були пофарбовані 

фасади 2-ох будинків по вулиці Героїв Майдану 43 і 45. 

До речі, Володимир Іванович, фасади вказаних будинків потрібно довести до 

логічного кінця і дофарбувати їх!!! Надіюсь в 2018 році міськрада виділить на 

це кошти і мешканці міста позитивно оцінять це) 

Дякуючи нашому народному депутату Рудику Сергію Ярославовичу в кінці 

2017 року з державного бюджету було виділено 600 000,00 грн. для заміни 

віконних блоків та дверей в під’їздах п’ятиповерхівок центральної частини 

міста.  

Це було вперше зроблено з моменту будівництва цих будинків, а це 

вдумайтесь вперше за 50 років!!!Мешканці будинків ну дуже добре оцінили 

таку ініціативу народного депутата Рудика С.Я. А ми надіємось що Сергій 

Ярославович на цьому не зупиниться і подбає в 2018 році про мешканців 

мікрорайонів «Машинобудівник» та «Геологічний», КП «Кам’янка-Житло» вже 

звернулося до нього про це – сума проектів по заміні вікон і дверей для цих 

мікрорайонів складає близько 2,4 млн.грн. 

Що стосується безпосередньо роботи Тепломережі в 2017 році хочу зазначити: 

      Опалювальний сезон в м. Кам’янка розпочато з 13 жовтня 2017 року 

блочно–модульною комбінованою котельнею по вул. Декабристів, 11Б , в 

зв’язку з наявністю на вказаній котельні твердопаливного котла ARDENZ T 800 

та котельнею по вул. Геологічна, 7, твердопаливним котлом ARDENZ T 1000 

придбаним за рахунок коштів держбюджету за сприяння народного депутата 

Рудика С.Я. 

           Котельні по вул. Партизанська, 3 розпочала опалювальний сезон із 

запізненням, а саме з 16 листопада, після повного переведення котельні на 

твердопаливні котли ARDENZ T 700, які придбанні за рахунок спів 

фінансування з міського та районного бюджетів.  

На реконструкцію Геологічної, 7 з міського бюджету було виділено 

268 961,00 грн. 

На реконструкцію Партизанська, 3 з міського бюджету було виділено 

760 233,00 грн. і з районного бюджету 250 000,00 грн., а разом 1 010 233,00 грн. 

 Визнаємо що початок цього опалювального сезону у нас був тяжким, в 

зв’язку з тим, що НАК ,,Нафтогаз України” не виконував умови ЗУ №1730 та не 

підписував договори реструктуризації.  Але ми разом з міським головою 

відстояли нашу позицію і 12 грудня ми отримали газ і почали надавати 

споживачам якісне тепло. 

Проведена робота дозволяє проходити зараз опалювальний сезон 

стабільно (з газом) та гарантує недопущення таких критичних ситуацій в 

майбутньому!!! 

          В планах у підприємства на майбутнє налагодження співпраці з лісгоспом 

по заготівлі дров в міжопалювальний період, а не купувати зимою с коліс. 

До речі дуже хочу подякувати нашому лісгоспу і особливо його керівнику 

Вересу Віталію Терентійовичу за допомогу та розуміння!!!   

 

Про перспективи, плани роботи відділу освіти, культури, молоді та спорту 

доповість начальник відділу Могилка А.П. 

28 листопада 2017 р. створено, а 21 грудня 2017 р. зареєстровано відділ 

освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської 



ради. Згідно рішень Кам’янської районної ради про передачу та рішень 

Кам’янської міської ради щодо приймання в оперативне управління відділу 

ОКМС було передано: 

6 закладів освіти; 

5 закладів дошкільної освіти; 

2 сільських будинки культури; 

Публічну бібліотеку та дві сільські бібліотеки; 

Будинок творчості, СЮТ ДЮСШ та Музичну школу. 

В цифрах це становить: 

526 дошкільнят; 

1327 учнів; 

1518 дітей, які охоплені позашкіллям; 

147 учнів музичної школи; 

320 вихованців ДЮСШ; 

522 працівники. 

За короткий період було організовано фінансово-господарську діяльність 

закладів: організовано харчування учнів та дошкільнят, організовано процес 

опалення шкіл, ДНЗ, змінено назви, статути, проведено державну реєстрацію, 

виготовлено печатки та замовлено штампи, врегульовано трудові відносини із 

працівниками та керівниками. 

У своїй діяльності відділ ОКМС діє відкрито та прозоро в питаннях 

атестації, курсової перепідготовки, методичного забезпечення освітнього 

процесу та замовлення документів про освіту. 

Завершується процес передачі закладів освіти, культури та їх цілісних 

майнових комплексів (будівель, споруд, земельних ділянок), матеріальних 

цінностей з комунальної власності Кам’янської районної ради в комунальну 

власність Кам’янської міської ради ОТГ. 

Я розумію, що реформи, як будь-які зміни – це завжди щось нове, що 

породжує сумніви та страх у кожному з нас. Але, ми повинні організувати нашу 

роботу на засадах співдружності, партнерства та перш за все думати про наших 

дітей. 

У зв’язку з тим, що відділ ОКМС створено лише 3 місяці, окремо хотів би 

зупинитися на перспективах. 

По-перше, в 2018 році розподіл коштів освітньої субвенції між місцевими 

бюджетами вперше здійснюється за формулою, яка враховує всі ключові 

параметри  та обсяги бюджетної забезпеченості відносно одного учня, 

контингенту учнів, навчальних планів, наповнюваності класів по кожному з 

регіонів України. В нашій громаді наповнюваність класів значно нижче 

планових показників міністерства (а це повинно бути не менше 20 учнів у 

класі), тому це впливає на обсяги освітньої субвенції. На сьогодні це 19 млн. 

190 тис. Дефіцит коштів для забезпечення освітньої галузі Кам’янської міської 

ради на 2018 рік  становить близько 5 млн. 400 тис. грн. А тому, правильним і 

логічним буде прийняти рішення про встановлення мінімальної кількості учнів 

(20  школярів) при прийнятті до 1, 5 та 10 класу. Це дасть змогу збільшити 

освітню субвенцію і направити додаткові кошти на розвиток освіти Кам’янської 

міської ради. 

По-друге, спільно з батьківським та педагогічним колективом, 

громадськістю, депутатами міської ради, розпочати процес реорганізації 



навчальних закладів міста. Я розумію, що це непопулярно, але це дасть нам 

можливість покращити якість освітніх послуг.           

По-третє, заключення трудових контрактів з керівниками закладів освіти 

та педагогічними працівниками відповідно до нового Закону України «Про 

освіту». 

По-четверте, створення належної матеріально-технічної бази закладів 

освіти: утеплення, заміна вікон, системи опалення тощо. Сюди, також, потрібно 

віднести створення інклюзивно-ресурсного центру та створення умов навчання 

для першокласників відповідно до стандартів «Нової Української школи». 

П’яте, нашій громаді покладено одне з найважчих і одночасно одне з 

найпочесніших завдань – це утримання позашкілля. На даний момент воно в 

більшій мірі фінансується міською громадою. Зважаючи на це, назріла думка 

про створення єдиного Центру дитячої та юнацької творчості, який об’єднає під 

своїм крилом все позашкілля.  Це дасть змогу скоротити витрати на утримання 

адміністративного апарату  та вивільнить додаткові кошти, які можна буде 

витратити на розширення мережі гуртків. 

Окремо варто зупинитися на розвитку спорту. ДЮСШ потребує 

оновлення стратегії розвитку, впровадженню нових секцій, які дали б 

можливість значно розширити географію спорту в громаді (в тому числі легка 

атлетика). Також було б логічним та правильним взяти КП «АТЛАНТ» як 

складову частину ДЮСШ в оперативне управління. 

Хочу наголосити, що талановиті та творчі діти – це наше з вами спільне 

майбутнє. Слід приділити особливу увагу саме тим напрямкам роботи, які дали 

б змогу ще більше розвинути їхні здібності. Дошкілля –це фундамент освіти. 

Тому ми продовжимо покращувати умови для діток та працівників. 

Ми маємо потужну культурну галузь. Враховуючи мистецьке минуле 

нашого краю варто впровадити фестивальну роботу.  

Розвиток освіти, культури, молоді та спорту потребує чимало зусиль та 

коштів. Силами лише однієї громади це реалізувати складно. Тому варто 

максимально залучити гранти для її розвитку. Адже інвестиції в освіту – це 

інвестиції в майбутнє.  

Але як би не було, майбутній розвиток освіти , культури, молоді та 

спорту в великій мірі залежить від нас всіх. Все те, що я сказав це лише 

пропозиції по стратегії розвитку цієї галузі. Напрацювання її в повній мірі буде 

відбуватися з врахуванням пропозицій жителів громади. А створити стратегію в 

найближчий час потрібно.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспектива розвитку міста. 

 Кам’янка. 

1.Реалізувати проект туристичного маршруту «Тясминський каньйон»,  який 

фінансується за кошти Європи -7,3млн.грн. 

 

2. Капітально відремонтувати тротуар по вул. Шевченко від хлібзаводу до авто 

гаража геологів                                   1,5млн.грн. 

 

3. Капітально відремонтувати тротуар вул. Декабристів  Чорновола до вул. 

Пушкіна                                                                             1,5млн.грн. 

 

4. Капітальний ремонт тротуару по вулиці Героїв майдану від пожежної 

частини до «Царини»                                              1,1млн.грн   

                                                                

5. Капітальний ремонт   тротуару по вулиці Героїв майдану від вул. 

Партизанська до вул. Сотника Компанійця                    0,4млн.грн. 

 

За сприяння Народного депутата Рудика С.Я. з фонду соціально-економічного 

розвитку, або  регіонального розвитку. 

6. Утеплення фасадів з заміною вікон та дверей ЗОШ №1  -  4млн.грн. 

 

7. Капітальний ремонт покрівлі з заміною вікон ЗОШ №2  - 3млн.грн. 

 

8.Капітальний ремонт приміщення гуртожитку цукрового  заводу  під житло 

для дітей позбавлених батьківського піклування     -  6млн.грн. 

 

  9.Очистка річки «Тясмин»                             0,51млн.грн. 

Юрчиха. 

10.Капітальний ремонт вул. Центральної.,  вул. Джерельної та вул. Казаряна                                                                   

-4,5млн.грн. 

 

11. Опалення будинку культури                          -200тис .грн. 

 

12.За сприяння Рудика С.Я.  ЗОШ 1-2ступенів- комп’ютерний клас                                                                           

80 тис.грн. 

 

13.Влаштування внутрішніх туалетів в школі -200тис.грн. 

Тимошівка. 

14. Капітальний ремонт вул. Героїв майдану     -1,5млн.грн. 

 

15. Капітальний ремонт вул. Дмитра Коломійця - 1,5млн.грн. 

 

16.За сприяння Рудика С.Я. обладнання недобудованого приміщення школи під 

житло                                                      -2,5млн.грн. 

Звісно плани амбітні, але  по можливості будемо їх реалізовувати. 

 

                                                                                        

Секретар    міської  ради                                                            А.М.Плєшкань 



 


