
ПРОЕКТ 

      
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

14 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  26.10.2018 року                                                                                       № 14-11 

 

Про звіт заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів  

ради Потапенко О.П.  
 

  Заслухавши звіт  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради  Потапенка О.П.   за період роботи з 18.06.2018р. по 26.10.2018 року, 

відповідно до п.9 ч.1 ст.26 закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

14 сесія VІІ скликання  Кам’янської  міської ради  
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Потапенка О.П.   за період роботи з 18.06.2018 р. по 26.10.2018 р. (додається) взяти 

до відома та опублікувати на офіційному веб-сайті  Кам’янської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                           В.І. Тірон 
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                                                                          Додаток до рішення Кам’янської 

                                                                       міської ради від 26.10.2018 р. № 14-11 
 

Звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Потапенка Олександра Петровича за період роботи 

з 18 червня 2018 року по 26 жовтня 2018 року. 

 

Основним завданням заступника міського голови є вирішення в установленому 

законом порядку питань щодо соціально-економічного розвитку, фінансової 

політики та гуманітарних питань на території Кам’янської громади. 

 

І.Загальний напрямок 

Спрямовував, контролював, координував діяльність відділів виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради: 

- відділу надання соціальних послуг населенню; 

- відділу освіти, культури, молоді та спорту; 

- земельного відділу; 

- фінансового відділу. 

 

Співпрацював, приймав участь в спільних засіданнях структурних підрозділів 

Кам’янської РДА та Кам’янської районної ради: 

- сесії Кам’янської районної ради; 

- комісії з питань захисту прав дітей Кам’янської РДА; 

- служби в справах дітей; 

- відділу в справах сім’ї, молоді та спорту; 

-  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

- відділу культури. 

 

    За даний період забезпечував організацію своєчасного виконання 

розпорядчих актів та службових документів усіх рівнів за напрямком діяльності ( це 

Закони України, постанови КМУ, розпорядження прем’єр-міністра, розпорядження 

віце-прем’єра, рішення Черкаської обласної ради, розпорядження голови Черкаської 

ОДА, рішення Кам’янської міської ради, розпорядження голови Кам’янської міської 

ради., міністерських наказів, наказів та листів департаментів гуманітарного 

спрямування. 

  За період тимчасового відсутності заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради виконував його повноваження: ремонт 

навантажувача Маніту, ліквідація наслідків стихійного лиха: повалені дерева, 

очистка   шляхів водовідведення, освітлення, обкошування вулиць, газонів. 

 Сприяв діяльності ветеранських та громадських організацій. 

- 22.06 -  організація та проведення Дня Скорботи , до 77 роковин початку 

радянсько-німецької війни. 

- 22.08 -  організація перепоховання останків загиблого в роки ІІ світової війни 

Куценка Івана Кириловича, на кладовищі р-н спиртзаводу. 
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- 28.08 -  організація та підвезення матерів загиблих воїнів в АТО в м. Київ на 

вшанування пам’яті загиблих захисників країни (Білоконь – Билима М.Р, Погоріла 

Л.В.) 

- 22.09 - ушанування ветеранів-партизанів до Дня партизанської слави. 

- розробка спільного проекту з громадською організацією «Інвестресурс», 

подача даного проекту на конкурс міністерства молоді та спорту, загальна вартість 

проекту 262 000, про створення наметового національно-патріотичного містечка «І 

повіє вітер оновлений з Холодного Яру»; 

 - розробка спільного проекту з громадською організацією «Черкаський 

правозахисний центр», на тему «Безпека міста - обов’язок кожного мешканця 

громади». 

Постійне висвітлення в ЗМІ, на радіо та на сайті Кам’янської міської ради по 

висвітленні актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань.. 

 Очолюю комісії: 

1.Комісія з житлових питань виконкому. 

  - квартирна черга (позачергова, першочергова); 

  -  надання соціального житла; 

 - виїзди для складання актів обстеження житлово-побутових умов жителів 

міста, які потребують житла; 

- подання пропозицій ( з 10 обстежених квартир, на Комісію було направлено і 

підготовлено 4 пакети  документів  на  квартири) на Комісію з прийняття рішень 

щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде виділено субвенцію для 

придбання та забезпеченням житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа. Комісія відібрала 

1нашу  пропозицію (придбання житла заморожено у зв’язку з перенаправленням 

коштів даного фонду на  будівництво малого будинку сімейного типу; 

- створений алгоритм по виявленні житла з числа від умерлої спадщини. 

 

2.Комісію з надання одноразової грошової допомоги. 

  - за час роботи комісію було надано      жителям міста; 

 - виїзд на місце проживання заявників  для визначення необхідної  суми  з 

особливо важкими обставинами. 

 

3.Комісію з легалізації заробітної плати та зайнятості населення.  

 - зустрічі з представниками фізичних та юридичних осіб; 

 - виїзд на місце проведення трудової діяльності; 

 -електронний облік  земельних паїв (оціночна вартість, площа, процентна 

ставка оренди). 

   

Постійно вивчаю передовий досвід громад України та організовую виїзні 

зустрічі зі спеціалістами ОТГ Шпола (червень), ОТГ Мала Виска (липень), 

Львівською міською радою (зустріч з міським головою Садовий А, з начальниками  

житлово-комунальних, земельних, освітніх відділів, наданню соціальних послуг 

населенню). Складення та узгодження проекту-меморандуму на співпрацю між 

Львіською та Кам’янською міською радою. 
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-  15-16.06 - участь у форумі «Перспективи розвитку громад України» 

(м.Кропивницький); 

 -  19 – 20.10.- Міжнародна конференція « Культурна спадщина в 21 столітті» 

 (м.Вінниця); 

 - навчання в Черкаському територіальному центрі впровадження 

децентралізації ( навчання з надання соціальних послуг населенню, створення 

опорних освітніх закладів, формування місцевих бюджетів на 2019 р. 

Організація виїзних  семінарів спеціалістів з м.Черкаси 

 - Пона Людмила Михайлівна, координатор з навчання спеціалістів з надання 

соціальних послуг населенню. 

 - Лідія Іванівна Юрченко провідний спеціаліст ОЦСССДМ. 

Організація, підготовка, проведення промоційних заходів, задля поширення 

знань про Кам’янську громаду, її історико-культурну спадщину. 

- 08.06 - Кам’янка Мюзік Фест (фестиваль класичної музики); 

- 15.06 - участь команди громади в Спартакіаді між підприємствами та 

установами в  смт.Олександрівка ( 2 місце); 

- 22.07 - участь у фестивалі авторської та патріотичної пісні в м.Мала Виска. 

- 07.10 - участь команди громади в ІІ спортивних змаганнях між ОТГ за 

підтримки С.Рудика (14 команд)  І загальнокомандне місце та 6 перших місць з 12 

ігрових дисциплін; 

- візит делегацій українських поляків до с.Тимошівка з Кропивницького, Черкас 

разом з відомими світовими культурними діячами. 

 

ІІ. Освітній напрямок 

 

Згідно рішення КМУ від 27.12.2017 № 1088,  фінансування освітньої галузі 

проводиться згідно нової розрахункової формули, яка в себе включає ряд важливих 

показників: це кількість класів, наповнюваність класів, поділ на міські та сільські 

класи, щільність населення. 

 2018 навчальний рік розпочато з дефіцитом в 5, 4 млн. грив( який в себе 

включає 20% виплати престижності, 100% матеріальної винагороди в кінці року та 

25 % підняття заробітної плати педагогічним працівникам). З лютого місяця відділ 

ОКМС активно включився в пошук по виходу з критичної ситуації з фінансування 

галузі. Вважаю  вирішення цієї проблеми найбільш важливою і соціально-

небезпечною. Тому негайно включився в цю роботу. 

1. Підготовка та написання листів до АМУ, МОН, міністерства фінансів,  голови 

Черкаської обласної ради, голови Черкаської ОДА,  керівників департаментів освіти 

та фінансів. І подальша переписка. 

2. Особисті зустрічі в МОН та мінфін (м. Київ), з керівниками усіх рівнів та 

різних відомств та установ м.Черкасах. 

3.Проведення нарад та зустрічей з директорами шкіл у пошуках економії 

коштів. 

4.Звернення до депутатів Верховної Ради (Рудик С.Я., Кужель О.В.), депутатів 

та керівників фракцій Черкаської обласної ради з проханням допомогти вирішити 

проблему з фінансуванням. 
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5.Складання стратегічного плану розвитку освітньої галузі громади. (створення 

опорної школи, поліпшення матеріально-технічної бази шкіл, придбання автобуса, 

розробка енергозберігаючих проектів для навчальних закладів). 

6.У складі комісій обстежуємо дахи КСШ №1, КСШ № 2, Тимошівської школи, 

які влітку внаслідок злив стали суттєво протікати, що неможливо допустити під час 

проведення літніх ремонтів та навчання учнів. Всі три об’єкти локальними 

ремонтами були відремонтовані. 

7.Разом з головним інженером Кам’янського КПТМ Петренко К. провели 

обстеження шкільних котелень та провели гідровипробування опалювальної системи 

шкіл. 

8.У складі комісії ОКМС допомога  в підготовці та  прийом ДНЗ, ЗНЗ та 

заклади позашкілля до нового 2018-2019  навчального року . 

9.Участь у правовому урегулювання діяльності ЗНЗ,  у тому числі підготовка до 

участі  в судових засіданнях по КСШ №1. 

10.Участь у серпневих освітніх конференціях. 

11. Робота в конкурсній комісії по затвердженню керівника та спеціалістів до 

інклюзивно-ресурсного центру. 

 

 

ІІІ. Соціальний напрямок 

 

Надання соціальних послуг населенню - новий напрямок роботи виконкому. 

Роботу в цьому напрямку можна розбити на такі вектори: 

1.Співфінансування та співпраця з територіальним центром. 

   А) 22.06.18р.- спільне засідання з керівниками територіального центру, 

вироблення спільних заходів по зменшенню дефіциту у фінансуванні. 

   Б) створення рейдових груп по зібранню інформації про кількість жителів 

громади, яким надаються послуги соціальними працівниками. 

   Г) перевірка  та погодження кандидатур на надання послуг соціальними 

працівниками центру. 

   Д) відвідування стаціонарного відділення територіального центру. 

    - контроль за якістю надання послуг у відділенні (11 чол.). 

    - погодження кандидатур на переведення в стаціонар. 

    2.Профілактична робота з сім’ями, які попали у складні життєві обставини: 

    - обстеження умов проживання даних сімей; 

    - профілактично-консультативна робота з батьками цих сімей, які мають 

схильність до згубних звичок; 

    - підготовка та розгляд справ на виконкомі щодо винесення рішень 

виконкому по даних справах; 

    - соціальний супровід  даних сімей. 

    3. Створення патронатних сімей ( 2 сімей) 

      -  обстеження умов проживання патронатних сімей; 

      - проведення атестаційних засідань; 

      - організація спільного навчання патронатних сімей та працівників всіх 

служб, які співпрацюють у даному проекті. 
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4.Забезпечееня квартирами для проживання 2 експедицій «Київенерго» 14 чол. 

для проведення геологорозвідувальних робіт на території цукрового заводу. 

Проектні роботи по встановленню сонячних батарей (Норвегія). 

5.Розгляд звернень та особистий прийом громадян м. Кам’янка з питань 

соціальних послуг населенню. 

 

ІV. Культурно-масова робота 

- червень-серпень проведення майстер-класів з латиноамериканських танців від 

Л.Козоріз (5 занять); 

- демонстрація фільмів на літній сцені верхнього парку; 

- виступ аматорських виконавців «Ретро80-90 рр.» на літній сцені верхнього 

парку; 

- Вечори інструментальної та класичної музики (Музична школа) 

- Свято Івана Купала 06.07 м .Кам’янка та с. Тимошівка 

                                     07.07 с. Юрчиха 

-  14.07 - кібер-чемпіонат з футболу на літній сцені верхнього парку; 

- 15.07  - фестиваль сім’ї  (спільно з протестантськими церквами) на літній сцені 

верхнього парку; 

- 19.08 -  День подяки (спільно з протестантськими церквами) на літній сцені 

верхнього парку; 

-  23.08 -  організація музикального флеш-мобу до Дня Прапора, «Ой у лузі 

червона калина».(музична школа, музей-заповідник, будинок творчості) 

- 24.08 -  День села Тимошівка; 

- 24.08 -  концерт до Дня Незалежності в с.Юрчиха; 

- 01.09 -  День міста Кам’янки; 

- 12.10 -  відкриття пам’ятної дошки «Наші герої», національно-патріотичний 

захід до Дня захисника України; 

- 13.10 -  «День козацької слави» в  с. Юрчиха; 

- 14.10 -  «Покровський ярмарок», центр м.Кам’янки. 

 

V. фізкультура, спорт, молодіжна політика 

 

- 12.06 - організація та проведення матчу між збірними Черкаської та 

Кіровоградської обл., між управліннями поліції охорони (призи футбольні м’ячі на 

ДЮСШ та відділ освіти); 

-  24.06 - спортивні змагання до Дня Молоді ( стріт-бол, шахи, футбол) 

- 28.06 -  І футбольний турнір пам’яті В.Левенця; 

-  24.08 -  відкритий футбольний турнір до Дня Незалежності; 

- 01.09 -  «Кубок мера» з футболу, волейболу, шахів, шашок; 

- 15.06 -  участь команди громади у Спартакіаді між підприємствами та 

установами в  смт. Олександрівка ( 2 місце); 

- участь команди громади в ІІ змагання між ОТГ Черкаської обл. на Кубок 

Рудика С.Я. (І командне місце) 
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- заявка та участь команди «Ветеран» на умовах співфінансування з 

райдержадміністрації в чемпіонаті області з футболу серед ветеранів; 

- співорганізація з ДЮСШ дитячо-юнацького турніру пам’яті В.В.Гарнаги; 

- музичне оформлення домашніх матчів ФК «Олімп», чемпіонату області з 

футболу. 
 

 


