
 

 

                                                                                                          
УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

19 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 01.03.2019 року                                № 19-26 

м.Кам’янка 

 

Про затвердження звіту  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 2018 році взяти до відома (додається). 

  

 

 

 

 

Міський голова                В.І.Тірон 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 



 

                                                                     Додаток  

                                                                     до рішення  сесії 

                                                                     Кам’янської міської ради  

                                                                     сьомого скликання  від 

                                                                     01 березня 2019 р.  № 19-26 

 

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 2018 році 

 

 

ЗВІТ 

міського голови за 2018 рік 

 

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 2018 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, переглянувши слайди ви в 

цьому переконаєтесь. 

 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. Перший рік функціонування нашої громади 

викрив ряд суттєвих проблем. Поміж усіх головна проблема в освітній галузі 

через брак коштів на заробітну плату вчителям.  

Тільки за рахунок наполегливості керівництва ради і освіти нам вдалось в 

останній день розрахуватись по заробітній платі з вчителями. В 2019 році цей 

шлях для нас закритий. 

В своїй доповіді начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

більш детально викладе суть проблеми і шляхи її подолання. 

Одним із позитивних досягнень є співпраця з МВС по реєстрації 

транспортних засобів, видачі водійських посвідчень саме в нашому місті. 

         Слідуючим вагомим аргументом розвитку громади є початок будівництва 

сонячної електростанції (СЕС). Інвестором виступає норвезька компанія Scatec 

Solar, яка має досвід будівництва в багатьох країнах світу. В Україні Scatec 

Solar представляє ТОВ «Чиста енергія-2011». Так, за планами компанії в 

Кам’янці має побудуватися сонячна електростанції потужністю 25МВт, а 

загальний обсяг інвестицій в будівництво становитиме близько 30 млн. євро. 



На даний час на ділянці площею 50 га, проводяться підготовчі роботи для 

будівництва сонячної електростанції. У 2018 році компанією ТОВ «Чиста 

енергія-2011», на рахунки виконавчого комітету Кам’янської міської ради було 

перераховано 880 тис. грн., компенсації за вирубку зелених насаджень, які 

плануються використати на посадку сакурової алеї по вул. Шевченка. Роботи з 

будівництва СЕС мають завершитися до кінця 2019 року. 

  Так як кожний господар підводить підсумки року, будує плани на 

майбутнє. Тож і я хочу поділитись з Вами, шановна наша громадо, своїми 

роздумами з цього приводу. 

Головне ми вперше разом в об’єднаній громаді з селами Юрчихою та 

Тимошівкою працювали разом та долали виклики і хочу визначити, що нам це 

вдалось. При цьому напруженою працею всіх, як депутатів громади, 

виконавчого комітету, апарату ради і кожного мешканця громади напрацювали 

успішну базу для нового 2019 року, за що я вам уклінно дякую. 

Що вдалося зробити в соціальній галузі та розвитку інфраструктури за 

рахунок усіх джерел фінансування в поточному році? 

 І. Охорона здоров’я. 
Всього  профінансовано лікарню в сумі 13 089 504 грн. в тому числі: 

— 11 301 800 грн. державна субвенція; 

— 900 000 грн. додаткова субвенція обласного бюджету; 

— 887 704 грн. кошти громади, з яких: 

 450 000 грн. первинна ланка (ПМСД); 

 437 704 грн. вторинна ланка (ЦРЛ). 

Достатньо цих коштів чи ні? Однозначно не достатньо, але у нас більше немає, 

тому треба виходить з реалій і дещо оптимізувати. 

ІІ. Освіта 

Найбільша витратна частина бюджету громади припадає на освітню галузь і 

складає 53 млн. грн. в тому числі: 24 млн. грн. державна субвенція та 29 млн. 

гроші громади, а це більше 60% всього бюджету. 

Через малу наповнюваність класів та надмірну кількість вчителів були 

труднощі з виплатою заробітної плати (відпускних літом), але нам все таки 

вдалося вирішити проблему. 

ІІІ. Дошкілля 

Дошкільні навчальні заклади громади, яких налічується п’ять були 

профінансовані на 13,4 млн. грн., повністю коштами громади, за допомогою 

яких реалізовані всі програми. 

  

IV. Позашкілля (Будинок творчості, Станція юних техніків) 

На фінансування позашкілля було витрачено — 3,3 млн. грн. – все це за кошти 

громади. 

V. Музична школа 
Сума яка виділилася на фінансування склала — 2,3 млн. грн. – це кошти 

громади і невелика сума в тому числі батьківська плата. 

Тут в мене питання до сільських голів с.Косарі, с.Телепине, с.Жаботин та 

с.Грушківка, щоб профінансували навчання діток з цих сіл в музичній школі. 

VІ. Спортивна школа 

Профінансовано всі 700 тис. грн. за бюджет громади. 



Є проблеми через неузгодженість з керівництвом районної ради та 

спорткомплексу «Атлант», які вимагають плату за відвідування спортивного 

залу, що є незаконним. 

Хочу відмітити, що охорона здоров’я та освіта є обов’язок держави, і реформи, 

які відбуваються в цих галузях наполовину перекладаються на місцеві 

бюджети, а вони в таких містах, як наше нам не підсилу. 

  

VІІ. Культура 
Два будинки культури: Юрчинський та Тимошівський, Публічна бібліотека в 

м.Кам’янці  та філії в селах утримуються громадою. Кошти , які були виділені 

на фінансування цих закладів складають 1,8 млн. грн. 

  

Одним із головних завдань діяльності ради є благоустрій населених пунктів 

громади. 

Бюджет цього виду діяльності м.Кам’янки, с.Тимошівки та с.Юрчихи склав 5,9 

млн. грн. Треба відмітити, що наші населені пункти утримувались в належному 

санітарному стані: 

 ремонтувались та утримувались асфальтні дороги; 

 підсипались та грейдерувались щебеневі дороги; 

 викошувались бур’яни; 

 підмітались тротуари; 

 вивозилось сміття; 

 висаджувались та доглядались квітники та газони; 

 очищались від снігу та посипались соляно-пісчаною сумішшю вулиці; 

освітлювались вулиці. Більш докладніше з цього питання доповість 

заступник міського голови Нечиталюк О.В. 

 виготовили проект очистки річки Тясмин в межах міста вартістю 150 тис. 

грн., а його реалізація 33.6 млн. грн. Надіюсь на підтримку з реалізацією 

проекту на нашого народного депутата Рудика С.Я. щоб домогтися 

включення фінансування за рахунок екології, або ДФРР; 

 розробили Стратегію розвитку громади на 2019-2023 роки, яка передбачає 

соціально-економічний розвиток громади, розвиток інфраструктури над 

яким працювали більше 3-х місяців широке коло громадян нашої громади. 

  

Особливу вдячність хочу виразити нашому народному депутату С.Я.Рудику за 

його активну позицію і відстоювання інтересів нашої громади. Так за його 

сприяння було виділено протягом року три транші коштів на розвиток 

соціально-економічного напрямку загальною сумою понад 2 млн. грн. 

  
Що ж нам не вдалося реалізувати 
 Не відкрили регулярне автобусне сполучення з Тимошівкою та Юрчихою. 

Хоча і придбали автобус, але через не просту процедуру оформлення 

пасажирських перевезень ще не вдалось поки що реалізувати задум. 

 Не провели капітальний ремонт вулиці Джерельна та Центральна в 

с.Юрчиха. 

 Не встановили опалення в будинку культури в с.Юрчиха. 

 Не відремонтували дахи в школі №2, в будинку творчості та дитячому 

садочку №4 



 Не утеплили приміщення ЗОШ №1. 

  

Плани на 2019 рік: 
 Реалізувати всі невиконані програми 2018 року, які наведені вище. 

 Одним з найголовнішим завдань всієї громади є реформування освіти, 

створення опорної школи, і приведення всіх шкіл у відповідність до Закону 

України «Про освіту». 

 Завершити проект розбудови «Тясминський каньйон». 

 За рахунок державного дорожнього фонду відремонтувати вул.Центральну 

та вул. Джерельну в с.Юрчиха на суму 2.5 млн. грн. 

 За рахунок коштів інвестора ТОВ «Чиста енергія» висадити алею із сакур 

по вул.Шевченка в м.Кам’янка вартістю понад 800 тис. грн., бо ці кошти 

цільові і їх  можна  використати тільки на озеленення. 

 Придбати шкільний автобус для підвезення школярів із сіл Юрчиха та 

Тимошівка до опорної школи. 

 Мобілізувати максимально всі ресурси для подальшої розбудови 

інфраструктури 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. 

          З питань житлово-комунального господарства та благоусрою 

міста більш детально доповість заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Нечиталюк О.В. 

 
В 2018 році виконавчим комітетом Кам’янської міської ради проводились 

капітальні та поточні ремонти об’єктів благоустрою громади на загальну суму 

майже 9,4 млн. грн., з них капітальний ремонт – 7,2 млн. грн.,  поточний ремонт 

– 2,2 млн. грн.  

 

Зокрема,  проведено капітальні ремонти наступних об’єктів: 

– капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в м. 

Кам’янка; 

– капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. 

Тимошівка; 

– капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Дмитра Коломійця в с. 

Тимошівка; 

– капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка в м. Кам’янка; 

– капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану в м. Кам’янка; 

– капітальний ремонт тротуару по вул. Людмили Борисової в м. Кам’янка.   

Протягом року здійснювалися роботи по облаштуванню туристичного 

об’єкту «Тясминський каньйон». Зокрема, були виконані капітальні ремонти 

пішохідних доріжок та під’їздів туристичного маршруту, огорожу цвинтаря по 

вул. Задніпровського. Нажаль, як завжди в Україні кошти виділяють пізньої 

осені і багато робіт з цього проекту не встигаємо виконати. В цьому випадку 

невикористані кошти повертаються в Київ, але ми будемо все робити, щоб вони 

повернулись для завершення проекту в 2019 році. Так, як роботи по 

облаштуванню туристичного маршруту проводилися в погіршених погодних 



умовах, можливо необхідно буде провести заміну деяких елементів фігурного 

мощення. 

Поточні ремонти зокрема дороги з твердим (асфальтованим) покриттям в 

м. Кам’янка: О. Захаренка, Декабристів, Задніпровського, Перемоги, 

Заводській, Першотравневій, Галочкіна. 

Також, силами робочої групи з благоустрою та підрядними організаціями, 

було проведено дрібний поточний (ямковий) ремонт практично на всіх 

асфальтованих вулицях м. Кам’янка. В с. Юрчиха по вул. Центральній 

(частково) та вул. Казаряна. В с. Тимошівка по вул. Героїв Майдану та вул. 

Дмитра Коломійця. 

Окрім доріг з асфальтованим покриттям на території громади проводився 

поточний ремонт щебеневих доріг шляхом грейдерування з додаванням 

щебеню та відсіву за потребою.  

 До Дня Перемоги проведено поточні ремонти пам’ятних знаків в с. 

Юрчисі та с. Тимошівка. До цих пам’ятників збудовано нові доріжки. 

Встановлено Меморіальну дошку воїнів, загиблих в АТО на площі Героїв 

Небесної Сотні в м. Кам’янка. 

Протягом 2018 року виконавчий комітет Кам’янської міської ради, 

залучивши кошти державного бюджету на соціально-економічний розвиток, 

виконав наступні роботи: 

– капітальний ремонт по заміні віконних блоків та дверей у житлових 

будинках №11, №12, № 14А та №14Б по вул. Олеся Весняного в м. 

Кам’янка; 

– придбання гранітних стел для увіковічення пам’яті загиблих, померлих 

ліквідаторів Чорнобильської катастрофи Кам’янського району; 

– придбання меблів для ДНЗ № 2 «Зірочка» в м. Кам’янка; 

– придбання каруселі на дитячий майданчик по вул. Геологічній; 

– встановлено дитячий майданчик біля площі Героїв Небесної Сотні; 

– придбано та встановлено дитячий майданчик по вул. Ярослава Мудрого 

в м. Кам’янка; 

– придбано дитячий майданчик для встановлення по вул. Декабристів в м. 

Кам’янка; 

– придбано дитячий майданчик для встановлення в с. Юрчиха; 

– придбано спортивний майданчик в с. Юрчиха; 

– придбано спортивне обладнання (тренажери) в с. Тимошівка; 

– придбання та монтаж спортивного майданчика в с. Тимошівка; 

У 2019 році планується використати кошти державного бюджету на 

соціально-економічний розвиток на наступні об’єкти: 

- капітальне будівництво волейбольно-баскетбольного майданчика на 

міському стадіоні «Авангард» по вул. Героїв Майдану; 

- капітальний ремонт системи опалення в будинку культури с. Юрчиха; 

- придбання та монтаж спортивного майданчика на території Кам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

- придбання дитячого майданчика для встановлення по вул. Людмили 

Борисової в м. Кам’янка.  

Кошти вже на рахунку виконавчого комітету Кам’янської міської ради.  

Відповідно до «Програми регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами у м. Кам’янка на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням 



Кам’янської міської ради від 29.08.2017 року, за рахунок коштів обласного, 

районного та місцевого бюджетів, було створено стерилізаційно-карантинний 

пункт (притулок для тимчасового утримання безпритульних тварин), який 

розпочав свою діяльність у грудні 2018 року. На сьогодні вже простерилізовано 

та про вакциновано більше 20 тварин. 

Силами виконавчого комітет Кам’янської міської ради, робочої групи з 

благоустрою та депутатського корпусу в парку ім. Декабристів було збудовано 

сцену, на якій влітку та восени проводилися різні культурно-масові заходи. 

Проведено ряд суботників з метою ліквідації несанкціонованих 

сміттєзвалищ на території Кам’янської громади, в яких приймали активну 

участь депутати Кам’янської міської ради, працівники виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради, відділу освіти, культури, молоді та спорту. Цими ж 

силами відновлено газони по вул. Шевченка та вул. Героїв Майдану. 

Протягом року проводилося впорядкування місць видалення твердих 

побутових відходів, йде постійне підтримання цвинтарів в належному стані. 

Цього року було придбано автобус ГАЗ 3302 «Рута-17» для пасажирських 

перевезень мешканців громади, йде процес передачі його на баланс КП 

«Кам’янка-Житло». Для ефективного та своєчасного прибирання снігу 

придбано відвал для очистки снігу на ЗІЛ-130. 

Не оминули питання і озеленення громади. Силами виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради, працівників відділу освіти, культури, молоді та 

спорту, а також мешканців села було посаджено Алею Дружби в с. Юрчиха, 

придбано частину міського парку.  

У 2018 році Норвежська компанія Scatec Solar відшкодувала відновну 

вартість за видалення зелених насаджень на місці будівництва сонячної 

електростанції. Депутатами Кам’янської міської ради прийнято рішення  ці 

кошти витратити на створення Сакурової алеї по вул. Шевченка в м. Кам’янка, 

про що підписано відповідні угоди та виготовлено проект. 

Продовжено роботи по  освітленню вулиць. Встановлено освітлення на вул. 

Волонтерській, пров. Шевченка та двох пров. Українських, йде постійний 

поточний ремонт вже існуючих ліній вуличного освітлення. За рік 

ремонтується та замінюються лампи у близько 400 ліхтарів на території 

громади. 

Звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

Потапенко Олександра Петровича 

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 в роботі це 

Спрямовування    координування діяльності відділів виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради: 

- відділу надання соціальних послуг населенню; 

- відділу освіти, культури, молоді та спорту; 

- земельного відділу; 

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   

 В спільній  діяльності ветеранських та громадських організацій відбулися  

заходи 

- 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. 

- 28.08 організація та підвезення матерів загиблих воїнів в АТО в м.Київ на 

вшанування памяті загиблих захисників країни (Білоконь – Билима М.Р, 

Погоріла Л.В.) 

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

- 26.10 організація мітингу до 74 річн.визволення України 

- 21.11 мітинг до 5 річниці Революціїї гідності. 

- 23.11. запали свічку памяті до роковин Голодомору. 

- 06.12 участь в святкуванні Дня збройних сил України. 

- 14.12 - мітинг памяті ліквідаторам на ЧАЕС 

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

висвітленні актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних 

питань.. 

 Постійно працювали  

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. 

- створений алгоритм по виявленні житла з числа відумерлої спадщини. 

2.Комісію з надання одноразової грошової допомоги. 

  - за час роботи комісію було надано327жителям міста.матеріальну допомогу 

на суму 367 тис.грив 

 - 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 аренди). 

  Був вивчений передовий досвід громад України, та організація виїзних 

зустрічей з спеціалістами ОТГ Шпола (червень) ОТГ Мала Виска (липень), 

Львівська міська рада (зустріч з міським головою Садовий А, з начальниками 

відділів житлово-комунальний, земельний, освітній, надання соціальних послуг 

населенню. Складення та узгодження проекту-меморандуму на співпрацю між 

Львіською та Кам’янською міською радою. 



-  15-16.06 участь в 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 2019р. 

Організація виїзних  семінарів спеціалістів з м.Черкаси 

 - Пона Людмила Михайлівна, координатор по навчанню спеціалістів з надання 

соціальних послуг населенню. 

 - Лідія Іванівна Юрченко провідний спеціаліст ОЦСССДМ. 

Орагнізація, 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 в 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 загально командне 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. 

29.10. смт. Олександрівка вивчення досвіду по опорній школі. 

30.10. семінар-тренінг с.Білозіря шляхи створення опорної школи. 

13.11 семінар-практикум «Практика публічних консультацій» 

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, наповнювальність 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, та 

100% матеріальна винагорода 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 важливої і соціально-небезпечної. Тому 

негайно включився в цю роботу. 

1. Підготовка та написання листів до АМУ, МОН, міністерство фінансів, до 

голови Черкаської обласної ради, голови Черкаської ОДА, до 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, в 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. 



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.В 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 гідро випробування опалювальної 

системи шкіл. 

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

заклади позашкілля до нового навчального року 2018-2019 р. 

9.Участь в правовому урегулювання діяльності ЗНЗ  , в тому числі підготовка 

до участі  в судових засіданнях по КСШ №1. 

10.Участь в серпневих освітніх конференціях. 

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

інклюзивно-ресурсного центру. 

12.Участь в  робочій групі по вивченню можливостей створення опорної школи 

в громаді.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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) 22.06.18 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 з якістю надання послуг у відділенні (11 чол.). 

    - погодження кандидатур на переведення в стаціонар. 

    2.Профілактична робота з сім’ями які попали в складні життєві обставини. 

    - обстеження умов проживання даних сімей. 

    - профілактично-консультативна робота з батьками цих сімей які мають 

схильність до пагубних 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 в даному проекті. 

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 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» с.Юрчиха 

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

- 10.-11.11 спільно з музичною школою, історико-культур заповід. організація 

та проведення конкурсу Чайковського 

- 07.12 святковий концерт до дня місцевого самоврядування. 

- 19.10 організація святкового концерту для категорійних дітей до Дня святого 

Миколая. 

- 20.12. спільно з   історико-культур заповід. організація та проведення 

нагородження премії  Данила Кононенка ( переможець Анатолій Кичинський) 

- 21.12. відкриття міської новорічної ялинки. 

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, шахи, шашки. 

- - 15.06 участь команди громади в 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. ( 

- заявка та участь команди «Ветеран», на умовах спів фінансування з 

райдержадміністрації в чемпіонаті області по футболу серед ветеранів. 

- спів організація з ДЮСШ дитячо-юнацького турніру пам’яті В.В.Гарнаги 

- музикальне оформлення домашніх матчів ФК «Олімп», чемпіонат області з 

футболу. 



Про роботу з депутатами, головами вуличних комітетів доповість секретар 

міської ради Плєшкань А.М. 

Робота ради у минулому році  була спрямована на  вирішення соціально-

економічних проблем міста, задоволення звернень громадян, уточнення 

показників бюджету міста та звітування про його виконання за відповідні 

періоди 2018 року. 

      З урахуванням фахової підготовки депутатів та їх побажань, для ефективної 

 роботи щодо підготовки  та прийняття сесійних питань сформовано п’ять 

 постійних депутатських комісій. 

Протягом 2018 року було організовано та підготовлено 15 сесій, 10 

чергових та 5 позачергових засідань на яких прийнято 370 рішень.  

Питання, які  розглядались на сесіях, попередньо вивчались на засіданнях 

постійних депутатських комісіях міської ради. 

Хочу зазначити, що пленарні засідання ради, засідання постійних комісій 

є відкритими і гласними. З метою забезпечення можливості громади бути 

присутніми на засіданнях ради та комісій і брати участь в обговоренні питань, 

що розглядаються, інформація про час та місце їх проведення,а також проекти 

рішень доводились до відома громади завчасно - шляхом їхнього розміщення 

на офіційному сайті Кам’янської  міської ради. 

Прийняті на пленарних засіданнях ради рішення доводяться до 

виконавців, розміщуються на офіційному сайті, а деякі, зокрема регуляторні 

акти,оприлюднюються в газеті «Трудова Слава». 

Протягом 2018 року було проведено 1 зібрання голів вуличних та 

будинкових комітетів з питань наведення належного санітарного стану на 

вулицях та провулках міста, заключення договорів на вивіз ТПВ та інше. 

 

Сподіваюсь на подальшу тісну та плідну співпрацю з депутатами міської 

ради, головами вуличних та будинкових комітетів представникам 

громадськості - за підтримку, розуміння та активну і дієву позицію. 

Попереду багато роботи і планів, і я переконаний , що ми і надалі будемо 

спільно їх втілювати у життя на благо  та нашої Кам’янської громади.  
  

 

 

Про роботу виконавчого комітету доповість керуючий справами 

(секретар) виконкому Щербак Ю.І. 

 

Згідно зі Законом Україним „Про місцеве самоврядування в Україні”, до 

виконавчих органів рад відносяться виконавчі комітети, відділи, управління й 

інші виконавчі органи. Особливе місце серед них займають виконавчі комітети, 

що створюються радами, перед якими ці виконавчі органи підзвітні і 

підконтрольні. Виконавчий комітет створюється на строк повноважень ради. 

Радою визначається чисельність виконкому, затверджується його персональний 

склад за пропозицією голови.   

Організує роботу виконавчого комітету міський голова. Основною 

організаційною формою роботи виконкому є засідання, що скликаються 

головою або його заступником за потреби, але не рідше одного разу на місяць. 



Засідання є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від 

загального складу виконкому.  

 На засіданнях більшістю голосів приймаються рішення, що підписуються 

головою. У випадку незгоди голови з рішенням виконкому, він може 

призупинити його дію своїм розпорядженням і внести це питання на розгляд 

ради.  

Станом на 1 січня 2019 року виконавчий комітет міської ради складається 

з 11 осіб, зокрема: 

- Тірон Володимир Іванович - міський голова, голова виконавчого 

комітету; 

 - Нечиталюк Олександр Васильович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, заступник голови виконавчого комітету; 

- Потапенко Олександр Петрович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

 - Плєшкань Андрій Миколайович - секретар міської ради; 

- Щербак Юрій Іванович - керуючий справами (секретар) виконкому; 

 - Луб’яний Дмитро Андрійович, в. о. старости у с.Тимошівка;  

 - Засядько Ольга Дмитрівна, в. о. старости у с.Юрчиха; 

 - Рожко Наталія Сергіївна, завідуючий фінансовим відділом; 

 - Водоп’янов Сергій Олексійович, начальник Кам’янського ВП 

Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області; 

 - Діхтяренко Євдокія Митрофанівна, фізична особа – підприємець: 

-  Німченко Світала Василівна, головний лікар Комунального 

підприємства ПМСД 

В звітному періоді проведено 12 засідань, на яких розглянули та 

прийняли 172 рішень,  розглянуто 131 протокол про адмінпорушення за ч.1  

ст.197 КУпАП.  

На порядок денний виносились важливі для жителів міста питання. Серед 

них – про бюджет громади та хід його виконання, про соціально-економічний 

розвиток міста, відпочинок та оздоровлення дітей, допомога малозабезпеченим 

та цілий ряд інших нагальних питань. На засідання виконкому запрошуються 

керівники комунальних установ, підприємств та організацій, розташованих на 

території міської ради. 

За звітний період міським головою було видано 287 розпоряджень з 

різних питань та забезпечено доведення їх у визначені строки до відповідних 

управлінь та відділів. 

Спеціалістами виконавчого комітету на протязі року видано майже 7 000 

довідок громадянам для отримання житлових субсидій та соціальних допомог. 

Одним із завдань виконавчих органів ради є: забезпечення діловодства в 

апараті міської ради, підготовка та реєстрація розпоряджень міського голови з 

основної діяльності, робота з листами, заявами, оперативно-технічний контроль 

за строками проходження і виконання службових документів; отримання 

почтової кореспонденції в паперовому та електронному виглядах; доведення до 

виконавців. 

За минулий рік було зареєстровано та передано за призначенням 1473 

документів (вхідної кореспонденції), 1282 заяв (всього 2755). Відправлено 

оформленої у встановленому порядку  службової кореспонденції – 1785 лист. 



Опрацьовані всі вхідні документи. Взято на контроль 95 листів. Є 

документи, які перебувають на довгостроковому контролі та потребують 

постійного (щоквартального, щомісячного або щорічного) інформування. 

Також надавалась практично-методична допомога працівникам міської 

ради у редагуванні та підготовці вихідних листів та інших документів. 

У ході проведеної роботи  виявлено проблемні моменти, які 

перешкоджають нормальному функціонуванню виконавчих органів ради, 

потребують  удосконалення системи контролю. 

Для покращення роботи необхідно впровадження нового програмного 

комплексу автоматизованої системи документообігу, що дозволить – 

автоматизувати процес реєстрації документів; – автоматизувати процес ведення 

реєстраційно-контрольних карток; – забезпечити пошук та ефективний доступ 

до необхідної інформації; – створити електронний архів сканованих оригіналів 

вхідних документів, що дозволить суттєво спростити процес реєстрації та 

пошук зв’язку між раніше зареєстрованими документами. 

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

вдосконаленням організації роботи із зверненнями громадян. 

 

Про виконання міського бюджету доповість начильник фінансового 

відділу Рожко Н.С. 

 

      Бюджет Кам’янської об’єднаної територіальної громади відповідно до 

Бюджетного кодексу містить надходження і витрати на виконання повноважень 

органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять 

єдиний баланс відповідного бюджету.    

 ДОХОДИ 

       За звітний період до міського  бюджету  надійшло  96 7480 79  грн. доходів, 

з них: до загального фонду – 92 783 231  грн., що становить 102,85 відсотків до 

плану звітного періоду, надходження до спеціального фонду –  3 964 848  грн  .   

     У  складі доходів міського  бюджету: 
    -  власні  доходи загального фонду – 50 950 551 грн., що становить 102,85 % 

до завдань на звітний період, понад план надійшло 1410,143 тис .грн.  

Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечують 

податок та збір на доходи фізичних осіб 57,00 %), єдиний податок (19,4 %), 

плата за землю (13,4 %), акцизний податок (6,6 %) та  інші надходження: плата 

за надання інших адміністративних послуг (1,8 %),рентна плата за 

використання лісових ресурсів (0,5 %), інші доходи (1,4 %). 

     -   власні  доходи спеціального фонду – 3 288 352 грн., .  

У складі  доходів власні надходження бюджетних установ(плата за 

послуги та інші джерела власних надходжень) 2114171  грн,  екологічний 

податок -28032 грн, кошти від продажу землі -224 990  тис. грн, інші 

надходження - 921159 грн.(в т.ч. 880201-компесація від вирізаних зелених 

насаджень від ТОВ «Чиста енергія», які знаходяться на території колишнього 

цукрового заводу (встановлення сонячних батарей). 

         Крім того,було отримано додатково кошти субвенцій із інших бюджетів 

на суму 42509176 грн., в т.ч.: 

         по загальному фонду-41 832 680 грн.: 



    -освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 22 420 000 

грн.; 

    -медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 11 301 800 

грн.: 

   - дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 

відповідної додаткової дотації  з державного бюджету –2 538 800 грн.; 

     -субвенція з  державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад (для проведення 

капітального ремонту дороги та тротуарів по вулиці Героїв Майдану)–1 294 200 

грн..  

  -субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку територій ( для придбання дитячих та 

спортивних майданчиків, заміна вікон та дверей в житлових 

будинках,утримання закладів освіти та культури) –2 015 000 грн.. 

    - субвенція з місцевих бюджетів,а саме із обласного,районного та 

Михайлівської об’єднаної територіальної громади)–  2 262 880 грн., які 

використані на утримання закладів освіти та медицини; 

 

    субвенції  по спеціальному фонду- 676 496   в т.ч.: 

      -субвенції з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною 

вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання 

гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету( для Кам’янського КПТМ)-620 596 

грн.; 

   -інші субвенції з місцевого бюджету(обласний бюджет)-55 900 грн. 

 

    Але були і деякі недоліки у виконання дохідної частини бюджету. 

Не забезпечено виконання: 

- акцизного податку з пального – надійшло 1935,6 тис. грн., або 80,0 відс. до 

плану та 74,5 відс. до попереднього періоду, недобір 484,4 тис.грн. за рахунок 

зменшення частини зарахування даного податку до бюджету громади у ІІ 

півріччі 2018 року згідно постанови КМУ;  

- податку на майно - в сумі 7399,0  тис. грн., або 87,4 відс. до плану та 84,8 

відс. до попереднього року, з яких, плати за землю – 6811,8 тис. грн., або 85,4 

відс. до плану та 82,5 відс. до попереднього року, недобір 1165,2 тис.грн. за 

рахунок введення  норми щодо справляння плати за землю за земельні ділянки, 

надані для залізниць у межах смуг відведення, у розмірі 25 відсотків земельного 

податку, а також, зменшення розміру доходів від орендної плати за 

сільськогосподарські землі, що передані у власність учасникам АТО. 

     Видатки: 

    Видатки з бюджету міста проводились в межах кошторисних призначень 

відповідно до затвердженого плану асигнувань                 

         Видаткову частину бюджету  об’єднаної територіальної громади за  2018 

рік  виконано в сумі 93 076 605  грн., в тому числі по загальному фонду в сумі  

84 374 621  грн. або на  98,45  відсотків до плану та спеціальному  фонду в сумі   

8 701 984 грн. (в тому числі передано із загального фонду до спеціального 5 884 

667  грн.). 



Кошти міського бюджету було використано на утримання органів державного 

управління, організацію благоустрою населених пунктів, установ та закладів 

освіти , культури, молоді та спорту, фінансування міських програм і заходів, 

передано  власних  коштів в районний бюджет в сумі 3 754 634  грн.,з них: 

  - 115296 грн. для центру соціальної служби молоді; 1932154 грн.- для 

територіального центру;. 462524 грн. для медичного закладу, 450000 грн.- для центру 

ПМСД; 754660 грн на виконання програми «Турбота»; 22000  грн.-  управлінню праці 

та соціального забезпечення; військкомату- 18000 грн. 

 та передавалися кошти до бюджету розвитку на проведення капітальних 

видатків.  

          Пріоритетом видаткової частини міського бюджету є видатки на освіту – 

60,1 %, організацію благоустрою населених пунктів – 7,0 % державне 

управління -6,5 %, , культура і мистецтво – 5,1 %. 
 

Про роботу відділу земельних відносин та екології доповість завідуючий 

відділом Мартинюк В.В. 

 

 

Про роботу юридично-реєстраційного відділу доповість завідуюча 

відділом Петренко Р.С. 

У своїй діяльності юридично-реєстраційний відділ керується Конституцією та 

законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України, рішеннями органів місцевого самоврядування. 

Основним завданням відділу є правове забезпечення діяльності міського 

голови, міської ради, її виконавчого комітету, а також структурних підрозділів 

міської ради. 

Робота юридично - реєстраційного відділу спрямовувалася на організацію 

правової роботи, щодо правильного застосування, неухильного додержання та 

запобігання невиконанню вимог актів законодавства міською радою, 

виконавчим комітетом, керівниками та працівниками його відділів під час 

виконання покладених на них завдань. 

Так, протягом 2018 року роботу юридичного відділу можна поділити на  чотири 

основних напрямки, зокрема: 

1.Надання юридичної консультації та роз’яснень 

Юридично-реєстраційним відділом виконавчого комітету Кам’янської міської 

ради  ведеться прийом громадян та з кожного питання, що стосується захисту 

прав та інтересів людини жителям нашого міста надається розгорнута 

консультація щодо роз’яснення Законів України з земельних, житлових, 

соціальних та інших питань. Незахищеним категоріям громадян (пенсіонерам, 

ветеранам війни, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

малозабезпеченим громадянам) надається безоплатна первинна правова  

допомога в написанні заяв, клопотань та ін. необхідних документів. 

Зокрема, надано юридичну консультацію та роз’яснення: 

245 – громадянам, що зверталися до відділу (у сфері сімейних відносин, щодо 

прийняття спадщини, житлові, земельні питання, щодо права власності, 

діяльності судових органів та ін.). 

Щодня надавалися консультації та роз’яснення працівникам виконавчого 

комітету, що стосуються сфери їх роботи. 



2.Забезпечення представництва в судах 

Важливим напрямком в роботі працівників відділу є представлення інтересів 

міської ради, її виконавчого комітету в судових установах. Відповідно до 

чинного законодавства України будь-які рішення органів місцевого 

самоврядування можуть бути оскаржені у судовому порядку. Тому 

представництво інтересів міської ради в судових органах відіграє значну та 

суттєву роль. 

Так, всього протягом 2018 року в судах різних інстанцій розглянуто 56 справ, 

де стороною є Кам’янська міська рада чи виконавчий комітет в рамках 

цивільного, господарського, адміністративного судочинства, з них: 

        34 - задоволено; 

12 - задоволено частково; 

10 – ще не розглянуто по-суті. 

справи щодо відновлення строку на прийняття спадщини, визнання права 

власності на майно та інші справи, що стосуються майнових, житлових та 

інших прав жителів громади, по яким працівниками відділу вживалися заходи, 

щодо забезпечення законних прав та свобод, осіб які зверталися за відповідним 

захистом до суду. 

3.Відділ забезпечує реалізацію повноважень у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно, а саме протягом 2018року  було 

зареєстровано понад 1000 заяв щодо: 

- «Державної реєстрації права власності на нерухоме майно» 

- «Державної реєстрації іншого речового права на нерухоме майно» 

- «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». 

Відділ надає послуги з реєстрації проживання та зняття з реєстрації місця 

проживання.                                                       Знято з реєстрації місця 

проживання -1259осіб. 

Зареєстровано місце проживання громадян -1029осіб. 

Заведено 1029 карток реєстрації особи. 

Видано 765 довідок згідно правил реєстрації місця проживання, та понад 100 

про перейменування вулиць та провулків міста.   

Сладено 130 адміністративних протоколів згідно  ст.197 КУ Про 

адміністративні  правопорушення  це              « Проживання без паспорта 

громадянина України  або без реєстрації місця проживання». 

4.Інші напрямки діяльності 

Працівники відділу брали участь у нарадах і засіданнях постійних та 

тимчасових комісій (з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, 

адміністративна, з визначення перевізників на міських  автобусних маршрутах 

загального користування, з житлових питань та ін..Здійснювалися виїзди по 

обстеженню майна, територій, житлових умов та ін.         



Вирішено значну кількість інших проблемних питань, пов’язаних з 

недосконалістю законодавства чи відсутністю норм права які б регулювали дані 

відносини. 

Працівниками юридично-реєстраційного відділу виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради і надалі посилено проводитиметься робота щодо 

виконання своїх посадових обов’язків, доручень міського голови, заступників 

міського голови щодо захисту законних прав та інтересів виконавчого комітету  

Кам’янської міської ради та територіальної громади м. Кам’янка в цілому. 

 

Про роботу комунальних підприємств доповість директор Кам’янського 

комунального підприємства теплових мереж  Темний О.Б. 

 

Опалювальний сезон 2018-2019 року Кам’янським КПТМ  розпочато 

згідно розпорядження міського голови 12 жовтня 2018 року – одні з 

перших в області, з використанням твердопаливних котлів. 

       Протягом 2018 року не допущено значних аварійних ситуацій, які 

б створили негативні наслідки та зменшили надання послуг 

відповідно до укладених з споживачами договорів. 

 

       Ліміти на використання природного газу підприємству надаються 

щомісячно, завдяки проведеному розстроченню боргів минулих років 

та сплаті поточних платежів за використаний природний газ НАК 

«Нафтогаз України». 

       Використання дров для виробництва теплової енергії дає 

можливість економити на природному газі та сплачувати борги 

минулих років (розстроченими та за рішеннями господарських судів).   

 

       Основним показником, що вимірює ефективність роботи 

підприємства - є кінцевий фінансовий результат діяльності, тобто 

прибуток чи збиток. 

Фінансові результати Кам’янського КПТМ протягом останніх трьох 

років мають стійку тенденцію до зниження суми збитків: 

2016 – 1747,5 тис.грн. 

2017 -   772,9 тис.грн. 

2018 -     83,4 тис.грн. 
 

        За 2018 рік надано послуг з теплопостачання на 10,9 млн. грн. з них 

оплачено 9,8 млн.грн. Процент оплати становить 89,6. 

       Заборгованість за надані послуги станом на 01.01.2019 р. складає 2,7 млн. 

грн., в т.ч. пільг та субсидій 2,4 млн. грн.. 

        За 2018 рік для виробництва теплової енергії використано енергоносіїв на 

5660,6 млн. грн. (газ, дрова, електроенергія).  

        Заборгованість за енергоносії становить 4 492,4 млн.грн., в т.ч. перед НАК 

«Нафтогаз України» 4026,6 млн.грн.( з них 60% розстроченого). 

        Заборгованості з виплати заробітної плати не має. 



 

Із невирішених проблем залишається: 

1.  оснащення тепловими лічильниками багатоповерхових 

будинків, де мешкають споживачі послуг теплопостачання, до 

наступного опалювального сезону.  

В зв'язку з цим виникає потреба придбати лічильники і для 

обліку виробленої теплової енергії на двох котельнях підприємства. 

 На ці потреби потрібно біля 400,00 тис.грн. 

 

2. Виконання державними структурами «Порядку фінансування 

видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з 

виконання державних програм соціального захисту населення 

за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженим 

постановою КМУ від 04.03.2002р. №256 проводиться в 

неповному обсязі. 

 На 01 лютого борг по невідшкодованих пільгах і субсидіях з 

державного бюджету становить 2,4 млн.грн. – це в свою чергу 

веде до невчасних розрахунків перед постачальниками 

енергоресурсів, затримок з виплатою заробітної плати. 
 

 


