
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.02. 2022 № 86 

м. Золотоноша  

 

Про стан виконання делегованих повноважень виконавчим комітетом 

Золотоніської міської ради за підсумками 2021 року 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами  

Шакури О.В. „Про стан виконання делегованих повноважень виконавчим 

комітетом Золотоніської міської ради за підсумками 2018 року”, відповідно 

розпорядження голови облдержадміністрації 01.12.2017 № 795 „Про порядок 

контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади”, керуючись ст. 27-38 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію про стан виконання делегованих повноважень виконавчим 

комітетом Золотоніської міської ради за підсумками 2021 року взяти до відома 

згідно з додатком. 

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету забезпечити 

виконання основних положень другого розділу Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” та систематично аналізувати роботу щодо 

виконання делегованих повноважень. 

3. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи 

(Левченко В.А.) надавати узагальнену інформацію про стан виконання 

делегованих повноважень та прийняття відповідних розпорядчих документів 

виконавчим комітетом Золотоніської міської ради до відділу управління 

організаційного забезпечення апарату обласної державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

Шакуру О.В. та відділ організаційного забезпечення, контролю та кадрової 

роботи (Левченко В.А.). 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 
Вікторія Левченко 23900 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

від 23.02.2022 № 86 

 

Інформація 

про стан виконання розпорядження голови облдержадміністрації  від 01.12.2017 № 795  

„Про порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів  

виконавчої влади” за 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

п.1 

„б” 

ст.27 

Участь у здійсненні 

державної 

регуляторної політики 

в межах та у спосіб, 

встановлені Законом 

України „Про засади 

державної 

регуляторної політики 

у сфері господарської 

діяльності” 

постійно Відділ 

прогнозування та 

розвитку 

громади 

На вирішення даного завдання щороку 

розпорядженням міського голови, 

затверджується план діяльності на відповідний 

рік. Всі рішення міської ради та виконавчого 

комітету, які мають ознаки регуляторного 

впливу на діяльність суб’єктів господарювання 

приймаються з дотриманням Закону України 

„Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності”. Перед 

прийняттям відповідного рішення в місцевих 

ЗМІ та на офіційному сайті міської ради 

оприлюднюється повідомлення про 

оприлюднення проєкту регуляторного акту,  

проєкт рішення та аналіз регуляторного впливу, 

проводяться громадські слухання, про що 

складаються відповідні протоколи. У 

десятиденний строк після прийняття та 

підписання, рішення оприлюднюється в 

Виконується 

 

Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

місцевих ЗМІ та на офіційному сайті міської 

ради. У 2021 році прийнято 8 регуляторних 

актів. Проведено 17 відстежень 

результативності прийнятих регуляторних актів. 

п. 2 

„б” 

ст.27 

Розгляд і узгодження 

планів підприємств, 

установ та організацій, 

що належать до 

комунальної власності 

відповідних 

територіальних 

громад, здійснення 

яких може викликати 

негативні соціальні, 

демографічні, 

екологічні та інші 

наслідки, підготовка 

до них висновків і 

внесення пропозицій 

до відповідних органів 

постійно Відділ 

прогнозування та 

розвитку 

громади 

До комунальної власності міста відносяться 

п’ять підприємств: КП „Міський водоканал”, 

КП „Золотоніський міський ринок”, КП 

„Золотоніське видавничо-поліграфічне 

підприємство”, КП „Золотоніський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини) та КНП „Золотоніська 

багатопрофільна лікарня”. Виконавчим 

комітетом від 24.05.2018 №153 було прийнято 

рішення “Про порядок складання, затвердження 

та контролю виконання фінансових планів 

комунальних підприємств Золотоніської міської 

ради”. Звіти про виконання фінансових планів 

піврічний (у серпні) та річний (у квітні 

наступного року) виноситься на засідання 

міськвиконкому (звіти за І та ІІІ квартали 

аналізуються, результати аналізую 

оформлюються доповідною запискою). 

Погоджений проєкт фінансового плану разом із 

проєктом рішення про його затвердження, 

відділ прогнозування та розвитку громади подає 

на розгляд міськвиконкому до 15 січня 

планового року. Також на розгляд виконкому 

Виконується 

 

Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

виносяться питання щодо тарифів на надання 

послуг та інвестиційні програми розвитку 

підприємств. Всі подані розрахунки попередньо 

проходять перевірки щодо дотримання чинного 

законодавства щодо встановлення їх на рівні 

економічно обґрунтованих та законодавчо 

визначених порядків встановлення тарифів. 

п. 3 

„б” 

ст.27 

Статистичний облік 

громадян, які постійно 

або тимчасово 

проживають на 

відповідній території 

постійно Відділ 

прогнозування та 

розвитку 

громади 

Статистичний облік громадян, які постійно 

або тимчасово проживають в місті Золотоноша 

та приєднаних населених пунктах проводить 

Головне управління статистики у Черкаській 

області. На кінець 2021 року чисельність 

наявного населення громади склала 36478 

громадян з урахуванням приєднаних територій.  

Виконується 

 

Продовжити 

контроль 

п.1 

„б” 

ст.28 

Здійснення відповідно 

до закону контролю за 

дотриманням 

зобов'язань щодо 

платежів до місцевого 

бюджету на 

підприємствах і в 

організаціях незалежно 

від форм власності  

постійно Фінансове 

управління 

Протягом 2021 року фінансовим 

управлінням здійснювався постійний контроль 

за виконанням зобов'язань із внесення платежів 

до місцевого бюджету підприємствами і 

організаціями громади, облік щоденного 

надходження податків і зборів у бюджет у 

розрізі платників. 

За 2021 рік до загального фонду бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади 

власних доходів надійшло 231 767,9 тис. грн. 

Планові призначення склали 221 853,8 тис. грн. 

Виконання по власних і закріплених доходах 

загального фонду бюджету громади до 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

уточненого завдання на 2021 рік забезпечено на 

104,5 %, перевиконання склало 9914,1 тис. грн. 

За 2020 рік власних доходів надійшло 200 376,0 

тис. грн. Отже, у порівнянні з відповідним 

періодом минулого року у поточному році 

отримано на 31 391,9 тис. грн.(більше на 15,7%).  

Найбільшими платниками до бюджету 

громади є ТОВ „Фес Укр”, ЗАТ „Золотоніський 

маслоробний комбінат”, військова частина 

А1402, КНП „ЗБЛ” Золотоніської МР КНП, 

ПрАТ „ЗМЗ”, ТОВ „Гранекс-Черкаси”, ПП 

„Агроспецпроект”, СТОВ „Придніпровський 

край”, Відокремлений структ.підрозділ 

„Золотоніські енергетичні мережі”, ТОВ ЗЛГЗ 

„Златогор”, Філія „ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” 

АТ „УКРЗАЛІЗНИЦЯ”, ДП „Роял Фрут Гарден 

Іст”, ПП „Крупське”. Цими підприємствами 

станом на 01.01.2022 сплачено 72 750,0тис. грн. 

або 31,4% власних та закріплених надходжень 

загального фонду.  

Фінансовим управлінням за 2021 рік 

сконцентровано увагу на контролі за 

бюджетоутворюючим податком – податком на 

доходи фізичних осіб, питома вага надходжень 

якого становить 59,7%. За 2021 рік отримано 

податку в сумі 138264,8 тис. грн., що в 

порівнянні з 2020 роком більше на 18,3%  



 6 

№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

(21350,0 тис. грн.). 

З метою забезпечення своєчасної сплати 

податків працювали комісії виконавчого 

комітету міської ради з питання своєчасності і 

повноти сплати податків 

З метою забезпечення своєчасної сплати 

податків працювали комісії виконавчого 

комітету міської ради з питання своєчасності і 

повноти сплати податків 

п.2 

„б” 

ст.28 

Здійснення відповідно 

до закону контролю за 

дотриманням цін і 

тарифів 

постійно Відділ 

прогнозування та 

розвитку 

громади 

Тарифи (в межах компетенції виконкому) 

погоджуються та коригуються рішенням 

виконавчого комітету, з попередньо здійсненим 

аналізом їх економічній доцільності та 

відповідності обґрунтованих затрат на їх 

визначення 

Виконується 

 

Продовжити 

контроль 

п.3 

„б” 

ст.28 

Сприяння здійсненню 

інвестиційної 

діяльності на 

відповідній території 

постійно Відділ 

прогнозування та 

розвитку 

громади 

Виконавчим комітетом Золотоніської міської 

ради проводяться заходи, які в повній мірі 

сприяють здійсненню інвестиційної діяльності 

на території громади. Комісійне обстеження 

земельних ділянок, наради за участю місцевих 

та обласних дозвільних структур та ін. Для 

прозорості діяльності всі необхідні інвесторам 

документи оформлюються через Центр надання 

адміністративних послуг. Супровід рішень 

міської ради, впровадження інвестиційної 

діяльності на всіх етапах розвитку. Для промоції 

інвестиційного потенціалу громади на офіційному 

Виконується 

 

Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

сайті міської ради сформовано інвестиційні 

пропозиції щодо об'єктів, ділянок, приміщень,  до 

яких може бути залучено інвестиції. Даний продукт 

надає можливість інвестору самостійно 

ознайомитись з первинною інформацією про 

інвестиційний об'єкт чи земельну ділянку, а також 

отримати максимальні дані про соціально-

економічний та інвестиційний стан  в цілому.  

Інформування зацікавлених інвесторів 

забезпечено через рубрику „Інвестиційна діяльність” 

(http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diyalnist). 

 

п.1 

„б” 

ст. 30 

Здійснення заходів 

щодо розширення та 

вдосконалення мережі 

підприємств житлово-

комунального 

господарства, торгівлі, 

громадського 

харчування, 

побутового 

обслуговування, 

розвитку транспорту і 

зв’язку 

постійно Управління ЖКГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено конкурси з визначення на 

території громади балансоутримувачів об’єктів 

благоустрою та виконавця послуг з вивезення 

Проведено конкурс з визначення на території 

міста виконавця послуг з вивезення твердих 

побутових відходів: 

- КП „Міський водоканал” 

послуга з управління багатоквартирним 

будинком : 

ПрАТ «Янтарь»  

ПП УК «Янтарь» 

З переможцями тендерних процедур 

укладені договора на утримання об’єктів 

благоустрою та виконавців послуг: 

- ПрАТ „Золотоношарембуд” - утримання 

дорожньо - вуличної мережі; 

Виконується 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовжити 

контроль 

http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diyalnist
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ 

прогнозування та 

розвитку 

громади 

- ПП „Канів Граніт” - утримання дорожньо - 

вуличної мережі в зимовий період; 

- ТОВ „380 V” - послуги з обслуговування та 

утримання вуличного, паркового освітлення; 

- ПП „Базис плюс” та ПП „Грін таун” -  

утримання вулиць та площ громади в 

належному санітарному стані, з догляду за 

написами та огорожами біля рідкісних дерев, 

що охороняються законом, утримання та ремонт 

пам'ятників та пам'ятних знаків на території 

громади, догляд за багаторічними зеленими 

насадженнями, утримання квітників та газонів; 

вивезення сміття 

- КП „Міський водоканал” 

 утримання кладовищ;  

утримання зливової каналізації;  

Для забезпечення транспортного сполучення 

громади відділом прогнозування та розвитку 

громади виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради у кінці 2022 року (кожні п'ять 

років) буде підготовлено та проведено конкурси 

на визначення перевізника, здійснюються 

заходи щодо збільшення рейсів по території 

громади за потреби її мешканців. 

На території громади існує стала торгова 

мережа, яка налічує 281 об'єкти торгівлі на 

сфери послуг. За потреби населення та 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

підтримки товаровиробників громади -  

здійснюються заходи по організації ярмаркової 

торгівлі. 

 

п.2 

„б” 

ст. 30 

Здійснення відповідно 

до законодавства 

контролю за належною 

експлуатацією та 

організацією 

обслуговування 

населення 

підприємствами ЖКГ, 

торгівлі та 

громадського 

харчування, 

побутового 

обслуговування, 

транспорту, зв’язку, за 

технічним станом, 

використанням та 

утриманням інших 

об’єктів нерухомого 

майна усіх форм 

власності, за 

належними, 

безпечними і 

здоровими умовами 

постійно Управління ЖКГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ 

прогнозування та 

розвитку 

громади  

 

 

Контроль за належною експлуатацією та 

організацією обслуговування населення 

комунальними підприємствами здійснюється 

комісійно. Щосереди під загальним 

головуванням першого заступника міського 

голови проходять наради з керівниками 

комунальних підприємств громади по питанню 

організації обслуговування населення 

підприємствами ЖКГ. Здійснюються перевірки 

утримання підприємствами закріплених 

територій та споруд на предмет дотримання 

правил благоустрою, з цією метою проводиться 

попереджувальна робота та застосовуються 

міри адміністративного впливу. 

 

Відділ прогнозування та розвитку громади 

виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради спільно з державними органами контролю 

в межах наданих законодавством повноважень 

здійснює контроль за належною експлуатацією 

та організацією обслуговування населення 

громади підприємствами торгівлі та 

громадського харчування, побутового 

Виконується 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовжити 

контроль 



 10 

№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

праці на цих 

підприємствах і 

об’єктах; прийняття 

рішень про скасування 

даного ними дозволу 

на експлуатацію 

об’єктів у разі 

порушення 

нормативно-правових 

актів з охорони праці, 

екологічних, 

санітарних правил, 

інших вимог 

законодавства 

 

 

 

УПСЗН 

обслуговування, транспорту, зв’язку. 

 

Управління праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради постійно проводить інформаційно - 

роз’яснювальну роботу щодо дотримання 

законодавства з охорони праці та атестації 

робочих місць за умовами праці. 

п.3 

„б” 

ст. 30 

Здійснення контролю 

за дотриманням 

законодавства щодо 

захисту прав 

споживачів 

постійно Відділ 

прогнозування та 

розвитку 

громади  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функції по розгляду звернень (заяв) 

громадян по захисту прав споживачів, в межах 

наданих законом повноважень (інформаційний 

та консультативний супровід) в структурі 

відділу прогнозування та розвитку громади 

виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради виконує головний спеціаліст. 

Спільні дії стосовно розгляду скарг в частині 

захисту прав споживачів проводяться з 

органами контролю. У разі необхідності такі дії 

щодо вирішення питань громадян стосовно 

захисту їх прав, як споживачів розглядаються на 

комісії з питань розвитку підприємницької 

Виконується 

 

Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

 

 

 

 

 

Управління ЖКГ 

 

діяльності. 

 

Проводиться перевірка комунальних 

підприємств по обсягу надання ними житлово-

комунальних послуг та відповідність їх вимогам 

якості, участь у вирішенні конфліктних 

ситуацій між підприємствами та їх абонентами. 

п.4 

„б” 

ст. 30 

Встановлення за 

погодженням з 

власниками зручного 

для населення режиму 

роботи розташованих 

на відповідній 

території підприємств, 

установ та організацій 

сфери обслуговування 

незалежно від форм 

власності 

постійно Відділ 

прогнозування та 

розвитку 

громади  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Закону України „Про 

забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 15.06.2006 № 833 „Про 

затвердження Порядку провадження 

торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування на ринку 

споживчих товарів” (зі змінами), з метою 

забезпечення дотримання Правил благоустрою 

території міста Золотоноша, затверджених 

рішенням Золотоніської міської ради від 

29.04.2021 № 7-15/VIII „Про затвердження 

Правил благоустрою населених пунктів 

Золотоніської міської територіальної громади у 

новій редакціїˮ.  

Для впорядкування обліку та встановлення 

зручного для населення режиму роботи закладів 

торгівлі, ресторанного господарства і сфери 

послуг, керуючись п. 9 „а”, п. 4 „б” ст. 30 

Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Виконується 

 

 

Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління ЖКГ 

 

Україні”,- виконком міської ради затвердив 

Положення про порядок надання погоджень на 

встановлення, за погодженням з власниками, 

режимів роботи об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства та сфери послуг та їх обліку в 

місті Золотоноша, були надані повноваження 

комісії з питань розвитку підприємництва 

приймати рішення про видачу погоджень на 

встановлення та зміну режимів роботи об’єктів 

торгівлі, ресторанного господарства та сфери 

послуг м. Золотоноша. У 2021 році було 

проведено 24 засідання комісії з питань 

розвитку підприємництва. Всі погодження 

видаються через відділ „Центр надання 

адміністративних послуг у місті Золотоноша”. У 

2021 році погодження режиму роботи отримало 

44 суб’єкти господарювання. 

 

 

Режими роботи управління ЖКГ та 

підприємств ЖКГ громади встановлені однакові 

та є зручними для мешканців та інших 

підприємств для роботи. Протягом всього 

робочого часу працюють контактні телефони в 

управлінні ЖКГ та комунальних підприємств 

для вирішення питань житлово-господарського 

комплексу. На комунальних підприємствах 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

створені аварійно-відновлювальні бригади, які 

цілодобово готові до усунення аварійних 

ситуацій (у тому числі у вихідні та святкові дні).  

п.5 

„б” 

ст. 30 

Облік відповідно до 

закону житлового 

фонду, здійснення 

контролю за його 

використанням 

постійно Управління ЖКГ 

 

 

Облік житлового фонду та контроль за його 

використанням ведеться управлінням житлово-

комунального господарства. Випадків його 

використання не за призначенням не 

зареєстровано. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п.6 

„б” 

ст. 30 

 

Надання відповідно до 

закону громадянам, які 

потребують 

соціального захисту, 

безоплатного житла 

або за доступну для 

них плату 

постійно УПСЗН Соціальний захист громадянам, які його 

потребують здійснюється шляхом надання 

державної субсидії на оплату житлово-

комунальних послуг, безоплатне житло або за 

доступну плату для цієї категорії населення 

надається згідно чинного законодавства України 

Виконується Продовжити 

контроль 

п.7 

„б” 

ст. 30 

 

Здійснення контролю 

за станом квартирного 

обліку та додержанням 

житлового 

законодавства на 

підприємствах, в 

установах та 

організаціях, 

розташованих на 

відповідній території, 

незалежно від форм 

власності 

постійно Управління ЖКГ Квартирний облік здійснюється відповідно до 

Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР,чинних на 

сьогодні. Житлового Кодексу  Української РСР 

та ведеться Державний реєстр осіб, які 

потребують поліпшення житлових умов 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

п.8 

„б” 

ст. 30 

 

Видача ордерів на 

заселення жилої площі 

в будинках державних 

та комунальних 

організацій 

постійно Відділ 

організаційного 

забезпечення, 

контролю та 

кадрової роботи 

 

Розроблено стандарт надання 

адміністративних послуг (рішення міської ради 

№48-12/VІІ від 22.10.2019). За звітний період 

2021 року видано 11 ордерів. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п.9 

„б” 

ст. 30 

 

Облік нежилих 

приміщень на 

відповідній території 

незалежно від форм 

власності, внесення 

пропозицій їх 

власникам щодо 

використання таких 

приміщень для 

задоволення потреб 

територіальної 

громади 

постійно Управління ЖКГ Спільно з квартальними комітетами 

вживаються заходи по виявленню нежилих 

приміщень на території громади. Згідно з 

вимогами законодавства із використанням 

місцевої газети проводиться пошук можливих 

власників, після чого на розгляд міської ради 

вносяться пропозиції щодо використання таких 

приміщень для задоволення потреб 

територіальної громади. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п.10 

„б” 

ст. 30 

 

Облік відповідно до 

закону об’єктів 

нерухомого майна 

незалежно від форм 

власності 

постійно Управління 

ЖКГ, ЦНАП 

Облік об’єктів нерухомого майна на 

території громади здійснює відділ „Центр 

надання адміністративних послуг” 

 

Виконується Продовжити 

контроль 

п.11 

„б” 

ст. 30 

 

Вирішення відповідно 

до законодавства 

питань, пов’язаних з 

наданням Державній 

постійно Управління ЖКГ Повноваження з даного питання не 

застосовуються через відсутність структурних 

підрозділів Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України та 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

службі спеціального 

зв’язку та захисту 

інформації України 

службових жилих 

приміщень, житлової 

площі та інших 

об’єктів, житлово-

комунальних послуг, 

здійснення контролю 

за їх використанням та 

наданням послуг 

потреби в наданні їм службових приміщень, а 

співробітникам жилих 

п.12 

„б” 

ст. 30 

 

Здійснення заходів 

щодо ведення в 

установленому 

порядку єдиного 

державного реєстру 

громадян, які 

потребують 

поліпшення житлових 

умов 

постійно Управління ЖКГ На підставі рішення виконавчого комітету 

від 26.01.2021 № 314 управління веде контроль 

та ведення єдиний державний реєстр громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов у 

виконкомі міської ради 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 1 

„б” 

ст.31 

Участь у прийнятті в 

експлуатацію 

закінчених 

будівництвом об’єктів 

у порядку, 

встановленому 

законодавством 

постійно Управління 

архітектури, 

містобудування 

та земельних 

відносин  

Заходи з даного питання не застосовуються 

через відсутність повноважень. Відповідно до 

Положення про інспекції державного 

архітектурно-будівельного контролю в 

Автономній Республіці Крим, областях, мм. 

Києві і Севастополі, затвердженого наказом  

Міністерства регіонального розвитку, 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 19.11.2007 року  

№ 317, інспекції державного архітектурно-

будівельного контролю відповідно до 

покладених на них завдань забезпечують 

реалізацію встановленого порядку прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів 

п. 2 

„б” 

ст.31 

Організація роботи, 

пов’язаної зі 

створенням і веденням 

містобудівного 

кадастру населених 

пунктів 

постійно Управління 

архітектури, 

містобудування 

та земельних 

відносин 

Проводяться організаційні заходи щодо 

створення та функціонування служби 

містобудівного кадастру при управлінні 

архітектури, а саме: проводиться технічне 

оснащення, вивчаються нормативно-правові 

акти та розробляються нормативне регулювання 

служби містобудівного кадастру. На даний час 

організація роботи, пов’язаної зі створенням і 

веденням містобудівного кадастру потребує 

фінансування для забезпечення її належного 

функціонування. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 3 

„б” 

ст.31 

Здійснення в 

установленому 

порядку державного 

контролю за 

дотриманням 

законодавства, 

затвердженої 

містобудівної 

документації при 

постійно Управління 

архітектури, 

містобудування 

та земельних 

відносин 

Постійно тримається на контролі питання 

щодо проведення будівництва фізичними та 

юридичними особами, вживаються заходи щодо 

недопущення проведення самочинного 

будівництва, дотримання ДБН на території 

громади. Вимоги  містобудівної  документації  є  

обов'язковими для виконання всіма суб'єктами 

містобудування. Так, у 2021 році спеціалістами 

управління архітектури розглянуто 53 заяви 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

плануванні та забудові 

відповідних територій, 

зупинення у випадках, 

передбачених законом, 

будівництва, яке 

проводиться з 

порушенням 

містобудівної 

документації і проектів 

окремих об’єктів, а 

також може заподіяти 

шкоди навколишньому 

природному 

середовищу 

громадян щодо порушень законодавства у сфері 

містобудування. Для розгляду даних звернень 

до у часті у роботі комісії були залучені 

представники Інспекції державного 

архітектурно-будівельного контролю у 

Черкаській області.  

п. 4 

„б” 

ст.31 

Здійснення контролю 

за забезпеченням 

надійності і 

безпечності будинків і 

споруд незалежно від 

форм власності в 

районах, що зазнають 

впливу небезпечних 

природних і 

техногенних явищ та 

процесів 

постійно Управління 

архітектури, 

містобудування 

та земельних 

відносин 

Повноваження з даного питання не 

застосовуються через відсутність потреби. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 5 

„б” 

Організація охорони, 

реставрації та 

постійно Управління 

архітектури, 

Управлінням архітектури постійно 

піднімається клопотання перед розглядом 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

ст. 31 використання пам’яток 

історії і культури, 

архітектури та 

містобудування, 

палацово-паркових, 

паркових і садибних 

комплексів, природних 

заповідників 

містобудування 

та земельних 

відносин 

депутатськими комісіями проєкту бюджету 

громади про передбачення коштів на 

проведення реставрації пам’яток архітектури, а 

також на розробку історико-архітектурного 

опорного плану, але через незабезпеченість 

коштами статей бюджету, які встановлюються 

Міністерством Фінансів України після 

прийняття Закону України „Про державний 

бюджет України” на відповідний рік, дані 

питання не знаходили відображення в річному 

бюджеті міста. На даний час проводиться 

робота по встановленню в натурі меж територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення. Загальна площа земельних 

ділянок, зайнятих об’єктами складає 14,77 га.  

Земельна ділянка по вул. Паркова, 2, на якій 

розташований Дендрологічний парк, перебуває 

у постійному користуванні Золотоніської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-

ІІІ ступенів Земельна ділянка по вулиці 

Скрипника, 20, на якій розташований сквер 

декоративного садівництва, надана в 

користування на умовах оренди СФГ 

„Ромашка”. Земельна ділянка (територія ЗОШ 

№ 6), на якій ростуть оцтові дерева, є частиною 

ділянки, яка перебуває в постійному 

користуванні Загальноосвітньої школи І-ІІІ 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

ступенів № 6. На даний час розроблена 

проектна документація із землеустрою щодо 

встановлення меж в натурі об’єкту ПЗФ 

„Меморіальний парк”. 

п. 6 

„б” 

ст.31 

Вирішення відповідно 

до законодавства 

спорів з питань 

містобудування 

постійно Управління 

архітектури, 

містобудування 

та земельних 

відносин 

За необхідності, спеціалісти управління 

архітектури беруть участь судових засіданнях 

Золотоніського міськрайонного суду, як третя 

сторона при розгляді індивідуальних спорів між 

громадянами, а також виконавчий комітет 

Золотоніської міської ради, як позивач з 

вимогами щодо усунення порушень у сфері 

містобудування. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 1 

„б” 

ст.32 

Забезпечення в межах 

наданих повноважень 

доступності і 

безоплатності освіти та 

медичного 

обслуговування на 

відповідній території, 

можливості навчання в 

школах державною та 

рідною мовою, 

вивчення рідної мови у 

державних і 

комунальних 

навчальних закладах 

або через національно-

постійно Відділ освіти Заклади освіти укомплектовано медичними 

кабінетами, медичним персоналом,  

працюють спецмедгрупи. 

Медичне обслуговування учнів закладів 

загально середньої освіти здійснюється згідно 

Порядку, затвердженого постановою КМУ  

від 20 січня 2021 року № 31. 

Дотримання санітарно-гігієнічних  

та режимних вимог постійно контролюється 

відділом освіти та  Золотоніським районним 

управлінням Головного управління 

Держпродспоживслужби в Черкаській області. 

       У школах територіальної громади 

державною мовою навчається 3 647 учнів.. 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

культурні товариства 

п. 2 

„б” 

ст.32 

Забезпечення 

відповідно до закону 

розвитку всіх видів 

освіти і медичного 

обслуговування, 

розвитку і 

вдосконалення мережі 

освітніх і лікувальних 

закладів усіх форм 

власності, фізичної 

культури і спорту, 

визначення потреби та 

формування замовлень 

на кадри для цих 

закладів, укладання 

договорів на 

підготовку 

спеціалістів, 

організація роботи 

щодо удосконалення 

кваліфікації кадрів 

постійно Відділ освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади освіти укомплектовано медичними 

кабінетами, медичним персоналом, працюють 

спецмедгрупи. 

Медичне обслуговування учнів закладів 

загально середньої освіти здійснюється згідно 

Порядку, затвердженого постановою КМУ  

від 20 січня 2021 року № 31. 

Дотримання санітарно-гігієнічних  

та режимних вимог постійно контролюється 

відділом освіти та Золотоніським районним 

управлінням Головного управління 

Держпродспоживслужби в Черкаській області. 

       Постійно вдосконалюється мережа 

навчальних закладів.  

      Мережа гуртків закладів загальної середньої  

та позашкільної освіти приведена  

у відповідність до потреб.   

     Визначено потребу у кадрах до 2022 року. 

Проводиться робота щодо удосконалення 

кваліфікації кадрів. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 3 

„б” 

ст.32 

Забезпечення 

відповідно до 

законодавства 

пільгових категорій 

населення лікарськими 

постійно УПСЗН На 2021 рік виділено 347676 грн. для 

відпуску ліків за рецептами лікарів 

постраждалим внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. Також на 2021 рік передбачено 135 

тис. грн. на зубопротезування для постраждалих 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

засобами та виробами 

медичного 

призначення 

внаслідок ЧК. Рішенням Золотоніської міської 

ради від 15.12.2020 № 2-18/VIII затверджено 

Програму поліпшення  медичного забезпечення 

ветеранів війни, осіб на яких поширюється 

чинність Закону України „Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту” та 

учасників антитерористичної операції. 

Фінансування зазначеної Програми 

здійснюється в рамках Програми „Турбота”. На 

зазначені цілі у 2021 році передбачено 56 тис. 

грн. 

п. 4 

„б” 

ст.32 

Організація обліку 

дітей дошкільного та 

шкільного віку 

постійно Відділ освіти Відділом освіти, керівниками навчально-

виховних закладів проводиться належна робота 

щодо організації обліку дітей дошкільного та 

шкільного віку. Усі учні шкіл (3 647) охоплені 

навчанням. Облік дітей шкільного віку 

проводиться відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів» із змінами. 

Навчальні заклади тісно співпрацюють  

зі службою у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту. Відповідно до постанови, у разі 

необхідності, складаються подання про 

невідвідування навчального закладу учнями без 

поважної причини. Щовівторка соціальними 

педагогами та представниками правоохоронних 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

органів проводяться рейди-перевірки зайнятості 

учнів в урочний та позаурочний час. Таким 

чином здійснюється спільний виховний вплив 

на учнів, які пропускають навчання без 

поважних причин. 

Стан відвідування школи учнями щоденно 

обліковується відповідальними працівниками, 

фіксується у класних та спеціально заведених 

журналах, контролюється керівниками закладів 

освіти. Класними керівниками виясняються 

причини невідвідування та робляться відповідні 

відмітки у класних журналах. Медичні довідки 

та пояснення від батьків зберігаються у 

особових справах протягом навчального року. 

Налагоджена чітка взаємодія шкіл з відділом 

освіти, службою у справах дітей, молоді та 

спорту, працівниками ювенальної превенції 

щодо взаємоінформування та спільних дій. 

п. 5 

„б” 

ст.32 

Подання допомоги 

випускникам шкіл у 

працевлаштуванні 

постійно Відділ освіти 

 

Постановою Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на 

випадок безробіття від 07.09.2017 № 145 

схвалена Програма державної служби 

зайнятості щодо професійної орієнтації на 2017 

– 2020 роки. 

На виконання спільного Плану заходів 

щодо проведення професійної роботи серед 

учнівської молоді розроблено та погоджено 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

графік профорієнтаційної роботи відділу освіти 

та міськрайонного центру зайнятості. 

Організовано акцію „Випускник”. Спеціалісти 

міськрайонного центру зайнятості надають 

консультації та інформацію про наявні вакансії 

професій на підприємствах міста та області. 

Для випускників 9, 11 класів створено 

профорієнтаційні куточки. Додаткову 

інформацію учні отримують з програмно-

апаратних комплексів „Професійний термінал”, 

буклетів, роздаткової літератури. У навчальних 

закладах проводяться виховні години, зустрічі з 

представниками вищих навчальних закладів, 

анкетування з метою виявлення обізнаності  

з різними спеціальностями.  

Більшість випускників 11-их класів 

планують здобувати освіту у вищих навчальних 

закладах ІІІ –ІV ступенів, а випускники 9-их 

класів, в основному, продовжать здобувати 

освіту у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Згідно вимог чинного законодавства 

Державна служба зайнятості організовує 

професійне навчання безробітних. Навчання 

інвалідів проводиться згідно рекомендацій 

медико-соціальної комісії. Особи, які пройшли 

відповідне навчання, поінформовані про 

обов’язкове працевлаштування. 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

п. 6 

„б” 

ст.32 

Забезпечення 

школярів, які 

навчаються в 

державних і 

комунальних 

навчальних закладах, 

безоплатними 

підручниками, 

створення умов для 

самоосвіти 

постійно Відділ освіти Бібліотеки навчальних закладів забезпечені 

навчальною літературою державного 

компоненту навчання: учні  

1-4 класів – на 100 %, 5-9 класів – 98 %,  

10-11 класів – 100 %. У зв’язку із збільшенням 

учнівського контингенту, учні 6 та 8 класів 

забезпечені підручниками на 96 та 99 % 

відповідно (для виходу із ситуації 

використовуються електронні версії 

підручників). 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 7 

„б” 

ст.32 

Організація роботи 

щодо запобігання 

бездоглядності 

неповнолітніх 

постійно Служба у 

справах 

дітей,сім’ї, 

молоді та спорту 

Протягом 2021 року проведено 57 комплексних 

рейди „Діти вулиці”, „Вокзал”, „Канікули”, в 

ході яких виявлено 13 дітей, з них - 9 повернуто 

в сім`ї, 3 - направлено в КЗ „Черкаський 

обласний центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей”. Вжиті заходи щодо 

вирішення її подальшої долі.  

Протягом року  посиротіло 2 дітей, з них: 1  

передано під опіку, 1 - в ДБСТ. Всього протягом 

року в сімейні форми влаштування влаштовано 

15 дітей. 

У навчальних закладах та з батьками дітей 

працівниками ССДСМС проводилися бесіди на 

право-виховну тематику з метою попередження 

дитячої безпритульності, бездоглядності, 

попередження насильства над дітьми та загроза 

його вчинення, про шкідливий вплив алкоголю, 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

тютюну, наркотичних речовин, пропаганди 

здорового способу життя. 

п. 8 

„б” 

ст.32 

Вирішення відповідно 

до законодавства 

питань про повне 

державне утримання 

дітей-сиріт і дітей, які 

залишилися без 

піклування батьків, у 

школах-інтернатах, 

дитячих будинках, у 

тому числі сімейного 

типу, професійно-

технічних закладах 

освіти та утримання за 

рахунок держави осіб, 

які мають вади у 

фізичному чи 

розумовому розвитку і 

не можуть навчатися в 

масових навчальних 

закладах, у 

спеціальних 

навчальних закладах, 

про надання 

громадянам пільг на 

утримання дітей у 

постійно Служба у 

справах 

дітей,сім’ї, 

молоді та спорту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти 

            1 дитина-сирота первинного обліку 

Служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

виховується на повному державному утриманні 

в Смілянському дитячому будинку для дітей-

інвалідів, 2 – в КЗ „Черкакський навчально – 

реабілітаційний центр”, 3 – в КЗ 

„Кропивнянськиий дитячий будинок для дітей 

шкільного віку”   

       На території громади функціонує 5 ДБСТ, у 

якому на вихованні перебуває 37 дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 7 

прийомні сім’ї, в яких виховується 14 дітей. 

       У Золотоніських санаторній та спеціальній 

ЗОШ-інтернатах згідно медичних показів 

станом на 01.01.2021 діти - сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, які 

проживають у сім’ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім’ях та дитячих будинках 

сімейного типу не навчаються.      

   На обліку у відділі освіти перебувають  

72 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Із них: під опікою - 

37, у прийомних сім’ях - 5, у ДБСТ - 30. 

Питання щодо влаштування дітей на повне 

державне утримання вирішується на засіданнях 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

школах-інтернатах, 

інтернатах при 

школах, а також щодо 

оплати харчування 

дітей у школах (групах 

з подовженим днем) 

Комісії з питань захисту прав дітей  

у присутності всіх причетних служб. 

На обліку у відділі освіти перебуває  

71 дітей з особливими освітніми потребами,  

у  тому числі з інвалідністю. Із них - 13 дітей  

з ураженням опорно-рухового апарату, 6 –  

з ураженням органів зору, 4 - з ураженням 

органів слуху, 27 – з ураженням  внутрішніх 

органів, із затримкою психічного розвитку -8, з 

тяжким порушенням мовлення - 1,  

з порушенням інтелектуального розвитку - 6, 

інші - 6. 

Адміністрація школи залучає, по мірі 

можливостей, дітей даної категорії до занять  

у гуртках, до виступів та свят. До зайнятості  

у гуртках залучено 9 дітей-інвалідів.  

Для дітей малозахищених категорій у 

навчальних закладах працюють консультаційні 

пункти, до складу яких входять: психолог, 

соціальний педагог, медична сестра. 

На даний час пандусами обладнано усі 

навчальні заклади. 

        Безкоштовно отримують гарячі обіди 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, діти категорійних категорій (100%).  

 

 Здійснення заходів постійно Відділ освіти До Дня захисників Вітчизни з дотримнням   
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

щодо військово-

патріотичного 

виховання населення 

усіх протиепідемологічних вимог проведено 

квест „Ми маленькі козачата”, акції 

„Підтримаємо героїв ООС”, зустрічі з 

учасниками АТО та ООС.  

У зону ООС для бійців до Дня Святого 

Миколая відправлено вітальні листівки, 

малюнки та смаколики.  

Рій Золотоніської гімназії взяв участь 

(онлайн) в обласному етапі військово-

патріотичного конкурсу „Сокіл” („Джура”).  

Учні ЗОШ № 6  стали переможцями 

обласного конкурсу „Герої  

не вмирають”, а учні ЗОШ № 5 взяли участь в 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу   

„Моя Батьківщина – Україна”. У всіх закладах 

освіти створено куточки, присвячені учасникам 

АТО. 

- Ведеться співпраця закладів освіти  

із військовою частиною, яка розміщена  

на території м. Золотоноша, та громадськими 

організаціями, а саме: Золотоніська спілка 

учасників АТО та волонтерів, Золотоніська 

спілка воїнів-інтернаціоналістів, Золотоніська 

ветеранська організація. 

п. 9 

„б” 

ст.32 

Вирішення питань про 

надання 

неповнолітнім, 

постійно Відділ культури 

 

 

Діти-інваліди, діти-сироти, діти з 

малозабезпечених родин навчаються в 

Комунальному закладі „Золотоніська школа 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

студентам, 

пенсіонерам та 

інвалідам права на 

безкоштовне і пільгове 

користування 

об’єктами культури, 

фізкультури і спорту, а 

також визначення 

порядку компенсації 

цим закладам вартості 

послуг, наданих 

безкоштовно або на 

пільгових умовах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове 

управління 

мистецтв” безкоштовно. Оплата за навчання 

даних категорій дітей проводиться відповідно 

до затвердженої міської програми „Турбота”. 

Вхід до Золотоніського краєзнавчого музею 

інвалідам, учасникам бойових дій, дітям 

пільгових категорій безкоштовний. 

Вхід до Золотоніського краєзнавчого музею 

інвалідам, учасникам бойових дій, дітям 

пільгових категорій безкоштовний. 

 

На фінансування закладів та заходів 

фізичної культури і спорту спрямовано кошти 

загального фонду – 3006,9 тис. грн. (2020 рік -  

1498,2 тис. грн.). 

Із загальної суми видатків по фізичній 

культурі і спорту видатки на утримання ДЮСШ 

(КПКВКМБ 5031) проведено в сумі 2220,6 тис. 

грн (2020 рік – 1450,3 тис. грн.), з них на 

заробітну плату з нарахуваннями –  2125 тис. 

грн., оплата енергоносіїв – 19,0 тис. грн.   

По КПКВКМБ 5011 „Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту” касові видатки проведені у сумі 

38,9 тис. грн.  (2020 рік – 23,9 тис. грн.). 

По КПКВКМБ 5041 „Утримання та 

фінансова підтримка спортивних споруд” касові 

видатки проведені у сумі 747,4 тис.грн. 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

(фінансова підтримка районного ФОП „Колос” 

в т.ч. за рахунок субвенції з районного бюджету 

– 51,6 тис. грн.). 

Станом на 01.01.2022 року дебіторська та 

кредиторська заборгованість відсутня.  

 

п. 10 

„б” 

ст.32 

Забезпечення охорони 

пам’яток історії та 

культури, збереження 

та використання 

культурного надбання 

постійно Відділ культури Відділом культури постійно проводиться 

робота по збереженню та використанню 

культурного надбання. Забезпечено постійні 

огляди пам’яток історії та культури, що 

знаходяться на території міста з метою їх 

охорони та збереження. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 11 

„б” 

ст.32 

Реєстрація відповідно 

до законодавства 

статутів (положень) 

розташованих на 

відповідній території 

закладів охорони 

здоров’я, навчально-

виховних, культурно-

освітніх, фізкультурно-

оздоровчих закладів 

незалежно від форм 

власності, внесення 

пропозицій до 

відповідних органів 

про ліцензування 

постійно УПСЗН За звітний період потреби у виконанні даних 

функцій не було 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

індивідуальної 

підприємницької 

діяльності у сфері 

охорони здоров’я 

п. 1 

„б” 

ч. 1 

ст. 33 

Здійснення контролю 

за додержанням 

земельного та 

природоохоронного 

законодавства, 

використанням і 

охороною земель, 

природних ресурсів 

загальнодержавного та 

місцевого значень, 

відтворення лісів 

постійно Управління 

архітектури, 

містобудування 

та земельних 

відносин 

Повноваження з даного питання не 

застосовуються. Державний контроль за 

використанням та охороною земель усіх 

категорій та форм власності здійснює 

центральний орган виконавчої влади, який 

забезпечує реалізацію державної політики у 

сфері нагляду (контролю) згідно ст..5 Закону 

України „Про державний контроль за 

використанням та охороною земель” 

 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 2 

„б” 

ч. 1 

ст. 33 

Реєстрація суб’єктів 

права власності на 

землю; реєстрація 

права користування 

землею і договорів на 

оренду землі, видача 

документів, що 

посвідчують право 

власності і право 

користування землею 

постійно Управління 

архітектури, 

містобудування 

та земельних 

відносин 

Частиною першою статті 6 Закону України 

„Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень” встановлено, 

що Система органів та суб’єкти, які здійснюють 

повноваження у сфері державної реєстрації прав 

становлять виконавчі органи сільських, 

селищних та міських рад, Київська, 

Севастопольська міські, районні, районні у 

містах Києві та Севастополі державні 

адміністрації; акредитовані суб’єкти; державні 

реєстратори прав на нерухоме майно. 

 

Підпункт 2 

пункту "б" 

частини 

першої 

статті 33 

виключено 

на підставі 

Закону № 

402-VII від 

04.07.2013 

Зняти з 

контролю 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-18#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-18#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-18#n19
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

п. 3 

„б” 

ч. 1 

ст. 33 

Координація 

діяльності місцевих 

органів земельних 

ресурсів 

постійно Управління 

архітектури, 

містобудування 

та земельних 

відносин 

Управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин в процесі 

виконання покладених на нього завдань 

взаємодіє з  територіальними підрозділами 

Держгеокадастру. Управління архітектури 

Золотоніської міської ради надають інформацію 

юридичним та фізичним особам, зацікавленим у 

відведенні земельних ділянок, про можливі 

варіанти розміщення об'єктів відповідно до 

затвердженої містобудівної документації та 

документації із землеустрою. Управління 

архітектури також здійснює підготовку запитів 

до відповідних служб міста та міськрайонного 

управління Держгеокадастру у Золотоніському 

районі про можливість передачі у власність або 

надання в користування земельних ділянок 

громадянам та юридичним особам. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 4 

„б” 

ч. 1 

ст. 33 

Погодження питань 

про надання дозволу 

на спеціальне 

використання 

природних ресурсів 

загальнодержавного 

значення 

постійно Управління ЖКГ Дане питання не входить у повноваження 

виконавчого комітету міської ради 

Не 

виконується 

Зняти з 

контролю 

п. 5 

„б” 

ч. 1 

Вирішення земельних 

спорів у порядку, 

встановленому 

постійно Управління 

архітектури, 

містобудування 

У 2021 році спеціалісти управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних відносин 

брали участь у 12 судових засіданнях 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

ст. 33 законом та земельних 

відносин 

Золотоніського міськрайонного суду, як третя 

сторона щодо розгляду індивідуальних спорів 

між громадянами щодо встановлення порядку 

користування земельною ділянкою, усунення 

перешкод у користуванні земельною ділянкою 

та встановлення норм добросусідства. Також 

відповідно до ст. 159 Земельного кодексу 

України працівники управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних відносин 

готують проекти розпоряджень міського голови 

про створення комісій для вирішення земельних 

спорів у межах населених пунктів щодо меж 

земельних ділянок, що перебувають у власності 

і користуванні громадян, та додержання 

громадянами правил добросусідства. Розгляд 

спорів проводиться за участю зацікавлених 

сторін, які завжди завчасно повідомлені про час 

і місце розгляду спору. Після розгляду спору 

приймається відповідне рішення та 

визначається порядок його виконання. 

п. 6 

„б” 

ч. 1 

ст. 33 

Вжиття необхідних 

заходів щодо ліквідації 

наслідків 

надзвичайних ситуацій 

відповідно до закону, 

інформування про них 

населення, залучення в 

постійно Відділ з питань 

надзвичайних 

ситуацій 

З метою забезпечення цивільного захисту 

населення громади, попередження виникнення 

та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

забезпечення життєдіяльності установ, 

підприємств, організацій, залучення їх в 

установленому порядку до виконання таких 

робіт рішенням виконавчого комітету 

виконано Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

установленому 

законом порядку до 

цих робіт підприємств, 

установ та організацій, 

а також населення 

Золотоніської міської ради від 26.05.2021 № 237 

створено спеціалізовані служби цивільного 

захисту Золотоніської громади. 

п. 7 

„б” 

ч. 1 

ст. 33 

Визначення територій 

для розміщення 

відходів відповідно до 

законодавства 

 

 

 

 

 

постійно Управління ЖКГ Території для складування, зберігання або 

розміщення виробничих, побутових та інших 

відходів відповідно до законодавства визначена 

на підставі державних актів на користування 

земельними ділянками (серія ЯЯ № 347819, за 

рахунок земель Новодмитрівської сільської 

ради, Золотоніського району, площею 11,29 га; 

серія ЯЯ № 347820, за рахунок земель 

Антипівської сільської ради Золотоніського 

району , площею, 35,52 га). 

Проводяться заходи щодо реконструкції 

діючого полігону твердих побутових відходів.  

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 7-1 

„б” 

ч. 1 

ст. 33 

Здійснення контролю 

за діяльністю суб’єктів 

підприємницької 

діяльності у сфері 

поводження з 

відходами 

 

 

 

 

постійно Управління ЖКГ Контроль за діяльністю суб'єктів 

підприємницької діяльності у сфері поводження 

з відходами здійснюється шляхом підписання 

договорів на видалення ТПВ та проведення 

комісійних перевірок складу ТПВ, які 

вивозяться на міський полігон. Згідно „Правил 

благоустрою населених пунктів Золотоніської 

міської територіальної громади” (затверджених 

рішенням Золотоніської міської ради від 

29.04.2021 №7-15/VIІІ) порушення поводження 

Виконується Продовжити 

контроль 



 34 

№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

з відходами суб’єктами підприємницької 

діяльності тягне за собою адміністративну 

відповідальність. 

п. 8 

„б” 

ч. 1 

ст. 33 

Підготовка висновків 

щодо надання або 

вилучення в 

установленому 

законом порядку 

земельних ділянок, що 

проводиться органами 

виконавчої влади та 

органами місцевого 

самоврядування 

постійно Управління 

архітектури, 

містобудування 

та земельних 

відносин 

За звітний період вилучення земельних 

ділянок Золотоніською міською радою не 

проводилось, надання в установленому законом 

порядку земельних ділянок відбувається лише 

за умови наявності позитивних висновків, 

передбачених Земельним кодексом України та 

погодження постійної депутатської комісії з 

питань будівництва, землеустрою, житлово-

комунального господарства та благоустрою 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 9 

„б” 

ч. 1 

ст. 33 

Організація і 

здійснення 

землеустрою, 

погодження проєктів 

землеустрою 

постійно Управління 

архітектури, 

містобудування 

та земельних 

відносин 

Відповідно до ст. 185 Земельного кодексу 

України землеустрій здійснюється суб'єктами 

господарювання, що є виконавцями робіт із 

землеустрою згідно із законом, за рахунок 

коштів Державного бюджету України і місцевих 

бюджетів, а також коштів громадян та 

юридичних осіб. Проєктна документація із 

землеустрою розроблена згідно з вимогами 

земельного законодавства і діючих нормативно-

технічних документів після позитивного 

висновку та після погодження у встановленому 

порядку розглядається і затверджується 

Золотоніською міською радою. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 10 Здійснення контролю постійно Управління Золотоніською міською радою Виконується Продовжити 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

„б” 

ч. 1 

ст. 33 

за впровадженням 

заходів, передбачених 

документацією із 

землеустрою 

архітектури, 

містобудування 

та земельних 

відносин 

забезпечується безумовне дотримання вимог 

чинного законодавства та тримається на 

контролі здійснення заходів, передбачених 

документацією із землеустрою. Рішення про 

передачу земельних ділянок в оренду та у 

власність Золотоніською міською радою 

приймаються лише після затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок або відповідної технічної документації 

при необхідності – за наявності позитивного 

висновку державної експертизи. За звітній 

період проекти відведення земельних ділянок не 

передбачали відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва та втрат, пов'язаних із видаленням 

зелених насаджень. 

контроль 

п. 11 

„б” 

ч. 1 

ст. 33 

Створення та 

забезпечення 

функціонування 

місцевих екологічних 

автоматизованих 

інформаційно-

аналітичних систем, 

які є складовою мережі 

загальнодержавної 

екологічної 

автоматизованої 

постійно Головний 

спеціаліст 

Державного 

управління 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища в 

Черкаській 

області 

Повноваження з даного питання не 

застосовуються через відсутність 

автоматизованих інформаційно-аналітичних 

систем, які є складовою мережі 

загальнодержавної екологічної автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

доступу до екологічної інформації 

У стадії 

виконання 

 

Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

інформаційно-

аналітичної системи 

забезпечення доступу 

до екологічної 

інформації 

п. 12 

„б” 

ч. 1 

ст. 33 

Здійснення контролю 

за додержанням 

юридичними та 

фізичними особами 

вимог у сфері 

поводження з 

побутовими та 

виробничими 

відходами та розгляд 

справ про 

адміністративні 

правопорушення або 

передача їх матеріалів 

на розгляд інших 

державних органів у 

разі порушення 

законодавства про 

відходи 

постійно Управління ЖКГ Відповідно рішення виконавчого комітету від 

23.01.2013 № 18 (зі змінами) створена робоча 

група, яка працює з питань перевірки і 

дотримання правил благоустрою території 

міста, матеріали перевірок розглядаються 

адміністративною комісією міської ради.  

Відповідно розпорядження міського голови від 

27.01.2021 № 15 діє комісія з питань 

поводження з безхазяйними відходами, до 

обов’язків яких входять заходи по здійсненню 

контролю за додержанням юридичними та 

фізичними особами вимог у сфері поводження з 

побутовими та виробничими відходами та 

підготовку і подачу матеріалів на розгляд 

адміністративної комісії або передача їх 

матеріалів на розгляд інших державних органів 

у разі порушення законодавства про відходи. 

У стадії 

виконання 

 

Продовжити 

контроль 

п. 1 

„б” 

ч. 1 

ст. 34 

Підготовка і подання 

на розгляд ради 

цільових місцевих 

програм поліпшення 

постійно УПСЗН Місцева програма зайнятості населення на 

2022 рік не розроблялась. 

Виконується Зняти з 

контролю 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

стану безпеки і умов 

праці та виробничого 

середовища, 

територіальних 

програм зайнятості та 

заходів щодо 

соціальної захищеності 

різних груп населення 

від безробіття, 

організація їх 

виконання, участь у 

розробленні цільових 

регіональних програм 

поліпшення стану 

безпеки і умов праці та 

виробничого 

середовища, зайнятості 

населення, що 

затверджуються 

відповідно районними, 

обласними радами 

п. 2 

„б” 

ч. 1 

ст. 34 

Забезпечення 

здійснення 

передбачених 

законодавством 

заходів щодо 

поліпшення житлових 

постійно  

УПСЗН 

 

 

 

 

За участю депутатів міської ради, спеціалістів 

управління праці та соціального захисту 

населення, працівників центру надання 

соціальних послуг проведено обстеження умов 

проживання осіб з інвалідністю, учасників 

бойових дій, учасників війни та вдів загиблих 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

і матеріально-

побутових умов 

інвалідів, ветеранів 

війни та праці, 

громадян, 

реабілітованих як 

жертви політичних 

репресій, 

військовослужбовців, а 

також 

військовослужбовців, 

звільнених у запас або 

у відставку, сімей, які 

втратили 

годувальника, 

багатодітних сімей, 

громадян похилого 

віку, які потребують 

обслуговування вдома, 

до влаштування в 

будинки інвалідів і 

громадян похилого 

віку, які мають 

потребу в цьому, дітей, 

що залишилися без 

піклування батьків, на 

виховання в сім’ї 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба у 

справах дітей, 

сім’ї, молоді та 

спорту 

військовослужбовців. Обстежено 520 осіб, із 

них 519, які потребують допомоги, взяті на 

обслуговування центром надання соціальних 

послуг  у відділення соціальної допомоги вдома. 

У 2021 році виявлено 13 одиноких громадян та 

оформлено до будинку-інтернату на постійне 

проживання. 

 

Обстеження умов проживання дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування,  

які виховуються в сім’ях опікунів, 

піклувальників проводиться відповідно 

затвердженого графіку не рідше 2 разів на рік,  в 

прийомних сім’ях, в дитячих будинках 

сімейного типу – щоквартально, а  діти в сім’ях 

– за потреби,  Протягом року було здійснено 

228 перевірок умов проживання дітей на 

території громади, про що складено відповідні 

акти з висновками та рекомендаціями.  

Протягом року підготовлено та подано до суду 

2 справи про позбавлення 2 батьків 

батьківських прав відносно 2 дітей. Позовні 

вимоги органу опіки та піклування задоволено, 

виріщено питання подальшого влаштування 

дітей. 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

громадян 

п. 3 

„б” 

ч. 1 

ст. 34 

Вирішення відповідно 

до законодавства 

питань про надання 

пільг і допомоги, 

пов’язаної з охороною 

материнства і 

дитинства 

постійно УПСЗН Відповідно до чинного законодавства 

призначаються та виплачуються: допомога по 

вагітності та пологах, допомога при народжені 

дитини, допомога на дітей одиноким матерям 

(батькам), допомога при усиновлені дитини, 

допомога на дітей, над якими встановлено опіку 

чи піклування. Надаються пільги 193 - 

багатодітним сім’ям, 1- дитячому будинку 

сімейного типу, 1- опікунській родині, 1- 

прийомній сім’ї та 334 - дитині з багатодітних 

родин. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 4 

„б” 

ч. 1 

ст. 34 

Вирішення у 

встановленому 

законодавством 

порядку питань опіки і 

піклування 

постійно Служба у 

справах дітей, 

сім’ї, молоді та 

спорту 

Протягом 2021 року встановлено опіку, 

піклування над 5-ма дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, 

Питання передачі під опіку посиротілих дітей 

постійно перебуває на контролі служби. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 5 

„б” 

ч.  ст. 

34 

Подання відповідно до 

законодавства 

одноразової допомоги 

громадянам, які 

постраждали від 

стихійного лиха 

 

 

постійно Відділ з питань 

надзвичайних 

ситуацій 

Протягом 2021 року на території громади 

надзвичайних ситуацій не зареєстровано. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 6 

„б” 

Вирішення відповідно 

до законодавства 

постійно УПСЗН Компенсацію на продукти харчування 

громадянам, які постраждали внаслідок 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

ч. 1 

ст. 34 

питань про надання 

компенсацій і пільг 

громадянам, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, в інших 

випадках, 

передбачених 

законодавством 

Чорнобильської катастрофи, отримують 236 

осіб та щорічну допомогу на оздоровлення 

призначено 259-ти особам.  

На обліку в ЄДАРП перебувають 434 

громадян, які постраждали внаслідок ЧК, з них: 

1 категорія - 89; 2 категорія – 159; 3 категорія -

98; дружина померлого учасника ліквідації 

аварії на ЧАЕС-43; дитина потерпілі від ЧК -45. 

п. 7 

„б” 

ч. 1 

ст. 34 

Організація 

проведення 

оплачуваних 

громадських робіт для 

осіб, зареєстрованих як 

безробітні, а також 

учнівської та 

студентської молоді у 

вільний від занять час 

на підприємствах, в 

установах та 

організаціях, що 

належать до 

комунальної власності, 

а також за договорами 

- на підприємствах, в 

установах і 

організаціях, що 

постійно УПСЗН З метою тимчасової зайнятості 

населення, передусім осіб, зареєстрованих як  

безробітні, міськрайонна філія за участю    

виконавчого комітету міської ради та 

підприємств, установ і організацій комунальної 

форми власності і за договорами - на інших 

підприємствах, в установах і організаціях 

організовує проведення громадських робіт та 

інших робіт тимчасового характеру.  

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

належать до інших 

форм власності 

п. 8 

„б” 

ч. 1 

ст. 34 

Здійснення контролю 

за охороною праці, 

забезпечення 

соціального захисту 

працівників 

підприємств, установ і 

організацій усіх форм 

власності, у тому числі 

занятих на роботах із 

шкідливими та 

небезпечними 

умовами, за якістю 

проведення атестації 

робочих місці щодо їх 

відповідності 

нормативно-правовим 

актам про охорону 

праці, за наданням 

працівникам 

відповідно до 

законодавства пільг та 

компенсацій за роботу 

в шкідливих умовах 

постійно УПСЗН Працівниками управління постійно 

проводиться інформаційно-роз’яснювальна 

робота щодо дотриманням підприємствами, 

установами та організаціями нормативно 

правових актів з охорони праці, якості 

проведення атестації робочих місць, надання 

працівникам відповідно до законодавства пільг 

та компенсацій за роботу в шкідливих умовах 

праці. 

Продовжити 

контроль 

Продовжити 

контроль 

п. 9 

„б” 

Участь у проведенні 

колективних 

постійно УПСЗН Управління праці та соціального захисту 

населення проводить консультування щодо 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

ч. 1 

ст. 34 

переговорів та 

укладенні 

територіальних 

тарифних угод, 

вирішенні колективних 

трудових спорів 

(конфліктів) щодо 

підприємств, установ 

та організацій, 

розташованих на 

відповідній території; 

реєстрація 

колективних договорів 

і угод, здійснення 

контролю за їх 

виконанням 

укладення колективних договорів. 

Протягом 2021 року виконавчим комітетом 

Золотоніської міської ради в реєстрі 

реєстровано 15 колективних договорів. 

п. 10 

„б” 

ч. 1 

ст. 34 

Встановлення 

відповідно до 

законодавства розмірів 

і порядку виплати 

щомісячної допомоги 

особам, які 

здійснюють догляд за 

самотніми 

громадянами, які за 

висновком медичних 

закладів потребують 

постійно УПСЗН Відповідно до Постанови № 832 від 

26.07.1996 р. призначено та виплачується 

компенсація по догляду за інвалідом 1 групи, а 

також за престарілим, який досяг 80-річного 

віку. Станом на 01.01.2022 отримує 

компенсацію 46 осіб.  

Відповідно до Постанови №558 від 

29.04.2004 р. компенсацію фізичним особам за 

надання соціальних послуг отримує 9 осіб. 

Відповідно до Постанови №859 від 

23.09.2020 компенсації фізичним особам, які 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

постійного 

стороннього догляду 

надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі отримує 12 осіб. 

Заборгованості по виплатах немає. 

п. 11 

„б” 

ч. 1 

ст. 34 

Здійснення контролю 

за поданням 

відповідно до закону 

підприємствами, 

установами і 

організаціями всіх 

форм власності 

відомостей про 

наявність вільних 

робочих місць (посад); 

організація 

інформування 

населення про потребу 

підприємств, установ 

та організацій усіх 

форм власності про 

потребу у робітниках 

постійно УПСЗН За даними відділу ведення карток реєстр 

застрахованих осіб № 1 Управління 

інформаційних систем та електронних ресурсів 

ГУ ПФУ в Черкаській області станом на 

01.10.2021 у місті створено 250 робочих місць: 

34 у юридичних осіб та 216 у фізичних осіб.  

Центром зайнятості постійно проводиться 

інформаційно-роз’яснювальна робота серед 

підприємств щодо здачі звітності про вільні 

посади та про прийняття на роботу нових 

працівників згідно ЗУ „Про зайнятість 

населення”. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 12 

„б” 

ч. 1 

ст. 34 

Бронювання в порядку, 

встановленому 

законом, на 

підприємствах, 

установах та 

організаціях незалежно 

від форм власності 

постійно УПСЗН Згідно чинного законодавства: ЗУ „Про 

зайнятість населення”, ЗУ „Про 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття”, починаючи 

з 01 січня 2013 року роботодавці самостійно 

розраховують квоту, з урахуванням чисельності 

громадян, які на умовах повної зайнятості вже 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

робочих місць, 

призначених для 

працевлаштування 

осіб, які відповідно до 

законодавства 

потребують 

соціального захисту і 

не спроможні 

конкурувати на ринку 

праці, визначення 

нормативів таких 

робочих місці; 

прийняття рішень про 

створення на 

підприємствах, в 

установах та 

організаціях 

спеціальних робочих 

місць для осіб з 

обмеженою 

працездатністю, 

організація 

професійної 

підготовки цих осіб; 

погодження 

проведення ліквідації 

таких робочих місць 

працюють на підприємствах, в установах та 

організаціях і належать до таких, що 

неконкурентоспроможні на ринку праці (в тому 

числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування) та забезпечують їх 

працевлаштування самостійно. 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

п. 13 

„б” . 

1 ст. 

34 

Державна організація 

місцевих благодійних 

організацій і фондів, 

інших неприбуткових 

організацій 

 

 

 

 

постійно Відділ зв’язків з 

громадою 

За звітний період місцеві благодійні 

організації, фонди та інші неприбуткові 

організації діяльності не проводили. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п, 14 

„б” 

ст. 34 

Здійснення згідно із 

законодавством 

заходів соціального 

патронажу щодо осіб, 

які відбували 

покарання у виді 

обмеження волі або 

позбавлення волі на 

певний строк 

постійно Відділ зв’язків з 

громадою 

Здійснюються заходи соціального 

патронажу щодо осіб, які відбували покарання у 

вигляді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк. Працює спостережна комісія при 

виконавчому комітеті Золотоніської міської 

ради, яка проводить щомісячні засідання. У ході 

засідань розглядаються дані питання 

Виконується 

 

Продовжити 

контроль 

п.1 

„б” 

ст. 35 

Організація та 

контроль 

прикордонної і 

прибережної торгівлі 

  Повноваження з даного питання не 

застосовуються через відсутність на 

адміністративній території громади 

прикордонної та прибережної зон. 

  

п.2 

„б” 

ст. 35 

Створення умов для 

належного 

функціонування 

митних органів, 

сприяння їх діяльності 

  Повноваження з даного питання не 

застосовуються через відсутність на 

адміністративній території громади митних 

органів. 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

 

 

 

п.3 

„б” 

ст. 35 

Забезпечення на 

відповідній території в 

межах наданих 

повноважень 

міжнародних 

зобов’язань 

 

 

 

постійно Відділ 

прогнозування та 

розвитку 

громади 

У межах наданих законодавством 

повноважень відділ прогнозування та розвитку 

громади забезпечує супровід виконання 

міжнародних зобов’язань.  

На кінець 2021 року Золотоніська міська 

рада має 7 укладених меморандумів, договорів 

та угод про співпрацю з країнами: Німеччина 

(м. Штольберг, Саксонія), Словаччина (м. 

Лученець), Іспанія (м. Барселона), США 

(представництво урядової організації „Корпус 

Миру”), Франція (Аржелєс-Сюр-Мер), Польща 

(м. Явор, Нижньосілезьке воєводство). Також 

поглиблюється співпраця з містом Плауен 

(Саксонія, ФРН). 

У процесі реалізації зазначених угод та 

договорів, а також поглиблення співпраці з 

містом Плауен місто Золотоноша проводиться 

робота з продовження комунального 

співробітництва з метою реалізації проекту 

зведення заводу переробки твердих побутових 

відходів (отримано пропозицію виготовлення 

техніко-економічного обґрунтування з 

визначеною та зафіксованою ціною на 2022 рік) 

та модернізації очисних споруд; підтримання 

Виконується 

 

 

 

Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

дружніх зв’язків й реалізації спільних 

культурних, освітянських, економічних проектів 

спільно з громадами міст Явор, Лученець, 

Аржелєс-Сюр-Мер та Штольберг. 

п.1 

ст. 36 

Сприяння організації 

призову громадян на 

строкову військову та 

альтернативну 

(невійськову) службу, 

а також їх мобілізації, 

підготовки молоді до 

служби в Збройних 

Силах України, 

організація навчальних 

(перевірочних) та 

спеціальних 

військових зборів, 

забезпечення 

доведення до 

підприємств, установ 

та організацій 

незалежно від форм 

власності, а також 

населення наказу 

військового комісара 

про оголошення 

мобілізації 

постійно Секретар ради Щороку рішенням виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради затверджуються 

заходи по забезпеченню призову на строкову 

військову службу юнаків. Затверджується склад 

міської призовної комісії, графік її роботи, 

передбачається забезпечення автотранспортом 

для перевезення призовників на обласний 

збірний пункт. Наряди по призову юнаків на 

військову службу виконуються. Рішенням 

міської ради від 22.12.2020  

№ 2-59/VIІІ затверджено міську цільову 

програму „Призовна дільниця” на 2020-2022 

роки. 

Виконується 

 

Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

п.2 

ст. 36 

Бронювання робочих 

місць для 

військовозобов’язаних 

на підприємствах, в 

установах та 

організаціях 

відповідно до 

законодавства 

постійно УПСЗН Повноваження передані на районні державні 

адміністрації 

  

п.3 

ст. 36 

Організація та участь у 

здійсненні заходів, 

пов’язаних з 

мобілізаційною 

підготовкою та 

цивільною обороною, 

на відповідній 

території 

постійно Відділ з питань 

надзвичайних 

ситуацій 

Здійснення заходів, пов’язаних з 

мобілізаційною підготовкою та забезпечення 

проведення мобілізації в громаді здійснюються 

відповідно до рішення МВК від 27.04.2021       

№ 157 

Виконується Продовжити 

контроль 

п.4 

ст. 36 

Вирішення відповідно 

до законодавства 

питань, пов’язаних з 

наданням військовим 

частинам, установам, 

навчальним закладам 

Збройних Сил України 

службових приміщень 

і жилої площі, інших 

об’єктів, комунально-

побутових послуг, 

постійно Секретар міської 

ради 

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради 

здійснює повноваження щодо надання 

службових приміщень і жилої площі, інших 

об’єктів, комунально-побутових послуг, 

здійснення контролю за їх використанням, 

наданням послуг військовим частинам та 

навчальним закладам Збройних Сил України. 

У стадії 

виконання 

 

Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

здійснення контролю 

за їх використанням, 

наданням послуг 

п.5 

ст. 36 

Сприяння організації 

виробництва і 

поставкам у війська 

підприємствами і 

організаціями, що 

належать до 

комунальної власності, 

замовленої продукції, 

послуг, енергоресурсів 

постійно Секретар міської 

ради 

На території громади відсутні підприємства 

комунальної власності, які б могли здійснювати 

виробництво і поставку у війська замовленої 

продукції, послуг, енергоресурсів.  

У стадії 

виконання 

 

Продовжити 

контроль 

п.6 

ст. 36 

Здійснення заходів 

щодо створення 

належних умов для 

функціонування 

пунктів пропуску через 

Державний кордон 

України 

постійно Міський голова Міською радою не встановлено шефських 

або інших стосунків з пунктами пропуску через 

Державний кордон України. У випадку 

встановлення таких зв’язків в межах 

встановленого фінансування міського бюджету 

надаватиметься допомога. 

У стадії 

виконання 

 

Продовжити 

контроль 

п.7 

ст. 36 

Сприяння Державній 

прикордонній службі 

України у підтриманні 

відповідного режиму 

на державному кордоні 

  Повноваження з даного питання не 

використовуються. 

  

п.8 

ст. 36 

Здійснення заходів 

щодо військово-

патріотичного 

постійно Відділ освіти        За кожним навчальним закладом закріплено 

пам’ятні знаки, за якими доглядають волонтери.  

До Дня Соборності України з дотриманням 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

виховання населення усіх протиепідемологічних вимог проведено 

акцію-флешмоб „Україна назавжди”. Взяли 

участь у Всеукраїнському конкурсі „Що для 

мене Україна”. обласному фотоконкурсі „Моя 

Україна”, конкурсі „Діти єднають Україну”, 

круглий стіл „Є держава наша Україна і є 

невтрачений народ”, виховні години „Ми 

Українці”, конкурс малюнків „Моя країна – 

Україна”.  

24 серпня 2021 року відбулися заходи, 

присвячені Дню Незалежності України. Заклади 

освти провели акцію-флешмоб „Україна 

назавжди”. Взяли участь у Всеукраїнському 

конкурсі „Що для мене Україна”, обласному 

фотоконкурсі „Моя країна-Україна”.  

       До Дня визволення Золотоноші від 

фашистських загарбників волонтери шкіл 

привітали учасників Другої світової війни. 

      До Дня Гідності та Свободи (21 листопада) з 

дотриманням усіх протиепідемологічних 

заходів пройшов тиждень пам’яті Героїв 

Небесної Сотні, в ході якого проведено: 

- тижні патріотичного виховання; 

- покладання квітів до пам’ятника Героїв 

Небесної Сотні; 

- перегляд відеоматеріалів „Майдан. 

Хроніка подій”; 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

- зустрічі з учасниками подій на Майдані; 

- виставки патріотичної літератури у 

бібліотеках. 

У дні вшанування пам’яті жертв 

Голодомору відбулися виховні години. 

 

ст.371 

Повноваження у сфері 

реєстрації місця 

проживання фізичних 

осіб 

постійно Відділ „Центр 

надання 

адміністративних 

послуг” 

Повноваження у сфері реєстрації місця 

проживання фізичних осіб покладено на відділ 

„Центр надання адміністративних послуг” 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 1 

„б” 

ч. 1 

ст.38 

Забезпечення вимог 

законодавства щодо 

розгляду звернень 

громадян, здійснення 

контролю за станом 

цієї роботи на 

підприємствах, в 

установах та 

організаціях незалежно 

від форм власності 

постійно Відділ 

організаційного 

забезпечення, 

контролю та 

кадрової роботи 

Визначено відповідальну особу по роботі зі 

зверненнями громадян, включено обов’язки в 

посадову інструкцію. З питань роботи зі 

зверненнями громадян проводиться 

щоквартально аналіз, підсумки роботи 

оприлюднюються в місцевій газеті та 

розміщуються на сайті міської ради. Подається 

відповідна звітність в облдержадміністрацію. 

Один раз на півріччя питання роботи зі 

зверненнями розглядається на засіданні 

виконавчого комітету міської ради. 

Виконується 

 

Продовжити 

контроль 

п. 2 

„б” 

ч. 1 

ст.38 

Вжиття у разі 

надзвичайних ситуацій 

необхідних заходів 

відповідно до закону 

щодо забезпечення 

державного і 

громадського порядку, 

постійно Відділ з питань 

надзвичайних 

ситуацій 

У разі виникнення надзвичайних ситуацій 

всі заходи будуть здійснюватись згідно рішення 

комісії з питань ТЕБ та НС міста та міського 

оперативного штабу. 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

життєдіяльності 

підприємств, установ 

та організацій, 

врятування життя 

людей, захисту їх 

здоров’я, збереження 

матеріальних 

цінностей 

п. 3 

„б” 

ч. 1 

ст.38 

Вирішення відповідно 

до закону питань про 

проведення зборів, 

мітингів, маніфестацій 

і демонстрацій, 

спортивних, 

видовищних та інших 

масових заходів; 

здійснення контролю 

за забезпеченням при 

їх проведенні 

громадського порядку 

постійно Відділ зв’язків з 

громадою 

Масові заходи на території громади 

проходять відповідно до чинного законодавства, 

без порушень. Під час їх проведення 

здійснюється контроль по забезпеченню 

охорони громадського порядку. 

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 3-1 

„б” 

ч. 1 

ст.38 

Погодження проекту 

плану проведення 

потенційно 

небезпечних заходів в 

умовах присутності 

цивільного населення 

за участю особового 

постійно Відділ з питань 

надзвичайних 

ситуацій 

У серпні 2021 року управлінням цивільного 

захисту Черкаської ОДА проведено командно-

штабні навчання на тему: „Дії органів 

управління та сил цивільного захисту 

Золотоніської міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Черкаської області при 

Виконується Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

складу Збройних Сил 

України, інших 

військових формувань 

та правоохоронних 

органів з 

використанням 

озброєння і військової 

техніки, взаємодія з 

органами військового 

управління під час 

планування та 

проведення таких 

заходів з метою 

запобігання і 

недопущення 

надзвичайних ситуацій 

та ліквідації їх 

наслідків відповідно 

до закону 

загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру в умовах 

мирного часу та особливий період”. 

п. 4 

„б” 

ч. 1 

ст.38 

Розгляд справ про 

адміністративні 

правопорушення, 

віднесені законом до їх 

відання; утворення 

адміністративних 

комісій та комісій з 

питань боротьби зі 

постійно Юридичний 

відділ 

У звітному періоді на 29 засіданнях 

адмінкомісій розглянуто 110 протоколів про 

адмінпорушення. 

У стадії 

виконання 

 

Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

злочинністю, 

спрямування їх 

діяльності 

п. 5 

„б” 

ч. 1 

ст.38 

Вчинення 

нотаріальних дій з 

питань, віднесених 

законом до їх відання, 

реєстрація актів 

громадського стану (за 

винятком виконавчих 

органів міських (крім 

міст обласного 

значення) рад) 

 

постійно Державні та 

приватні 

нотаріуси 

 

На території громади здійснюють свою 

діяльність державний нотаріус та 2 приватних, 

які вчиняють нотаріальні дії згідно з діючим 

законодавством. Виконавчий комітет міської 

ради, як орган опіки, тісно співпрацює з 

державним нотаріусом щодо захисту прав та 

інтересів дітей, вживає заходів з моніторингу 

рівня народжуваності та смертності, заключення 

шлюбів та розлучень. 

У стадії 

виконання 

 

Продовжити 

контроль 

п. 6 

„б” 

ч. 1 

ст.38 

Здійснення в 

установленому 

порядку державної 

реєстрації підприємств 

та інших суб’єктів 

підприємницької 

діяльності, 

розташованих на 

відповідній території, а 

також положень про 

організації орендарів 

постійно Державний 

реєстратор 

У зв’язку з прийняттям законів України, 

спрямованих на забезпечення децентралізації та 

демонополізації адміністративних сервісів у 

сфері державної реєстрації бізнесу та речових 

прав на нерухоме майно шляхом передачі цих 

функцій органам місцевого самоврядування, з 

2016 року державна реєстрація підприємств та 

інших суб’єктів підприємницької діяльності 

проводиться державними реєстраторами відділу 

„Центр надання адміністративних послуг”. 

У стадії 

виконання 

 

Продовжити 

контроль 

п. 7 

„б” 

Реєстрація у 

встановленому 

постійно  Дані повноваження передані Головному 

територіальному управлінню юстиції в 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

ч. 1 

ст.38 

порядку місцевих 

об’єднань громадян, 

органів територіальної 

самоорганізації 

населення, які 

створюються і діють 

відповідно до 

законодавства 

Черкаській області. 

п. 1 

„б” 

ч. 2 

ст.38 

Утворення служб у 

справах дітей та 

спостережної, 

спрямування їх 

діяльності 

 

 

 

 

 

постійно Служба у 

справах дітей, 

сім’ї, молоді та 

спорту 

У зв’язку із реорганізацією структурних 

підрозділів міськвиконкому підрозділ «служба у 

справах дітей» припинив свою діяльність та був 

утворений новий  підрозділ „служба у справах 

дітей, молоді та спорту” відповідно рішення 

Золотоніської міської ради від 25.03.2015  

№ 50-5/V „Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 22.12.2014 № 46-38/VI 

„Про структуру та штатну чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів на 2015 

рік”. 

З 01.01.2021 службу у справах дітей, молоді та 

спорту перейменовано в службу у справах дітей, 

сім’ї, молоді та спорту та  рішенням сесії 

Золотоніської міської ради від 22.12.2020  

 № 2-76/VIІІ затверджено відповідне положення 

про службу.   

Виконується Продовжити 

контроль 

п. 2 

„б” 

Сприяння органам 

внутрішніх справ у 

постійно Міський голова Затверджено Програму забезпечення 

правопорядку, якою передбачені заходи щодо 

У стадії 

виконання 

Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

ч. 2 

ст.38 

забезпеченні 

додержання правил 

паспортної системи 

створення належних умов для додержання 

правил паспортної системи 

 

п. 3 

„б” 

ч. 2 

ст.38 

   Вирішення спільно з 

відповідними 

органами Міністерства 

внутрішніх справ 

України питань щодо 

створення належних 

умов для служби та 

відпочинку особовому 

складу органів 

внутрішніх справ 

постійно Міський голова Затверджено Програму забезпечення 

правопорядку, якою передбачені заходи щодо 

створення належних умов для служби та 

відпочинку особовому складу органів 

внутрішніх справ.  

У стадії 

виконання 

 

Продовжити 

контроль 

п. 4 

„б” 

ч. 2 

ст.38 

Зберігання документів 

Національного 

архівного фонду, що 

мають місцеве 

значення, і управління 

архівною справою та 

діловодством на 

відповідній території 

постійно Архівний відділ Архівний відділ забезпечує збереження 

документів НАФ, які надійшли від установ 

громади. Для цього створені належні умов 

зберігання документів, підтримується 

необхідний температурно-вологісний режим у 

сховищах, функціонують автоматичні системи 

пожежогасіння, приміщення оснащене 

охоронною сигналізацією з виведенням на 

центральний пульт спостереження. Для 

здійснення управління архівною справою та 

діловодством постійно надається 

консультативно-методична допомога особам, 

відповідальним за діловодство та архів в 

установах і організаціях громади.  

Виконується 

 

Продовжити 

контроль 
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№ 

з/п 

Зміст 

завдання 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Інформація про стан виконання 

Висновок 

(виконано, 

не 

виконано) 

Пояснення 

причин 

невиконання 

Пропозиції 

щодо зняття 

з контролю 

або 

продовження 

контролю 

п. 5 

„б” 

ч. 2 

ст.38 

Здійснення заходів 

щодо ведення 

Державного реєстру 

виборців відповідно до 

закону 

постійно Відділ ведення 

Державного 

реєстру виборців 

Органи ведення Реєстру здійснюють 

щомісяця поновлення бази даних Реєстру. 

Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на 

підставі відомостей, які подаються органу 

ведення Реєстру органами, закладами, 

установами. 

Виконується 

 

Продовжити 

контроль 

 

 

 

Керуючий справами             Оксана ШАКУРА 


