ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 01.07. 2019 № 91
м. Золотоноша

Про організацію роботи з інформування й залучення населення та
застосування гендерноорієнтовного підходу щодо належного функціонування
відділу „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша”
З метою організації роботи щодо залучення та інформування населення
про належне надання адміністративних послуг відділом „Центр надання
адміністративних послуг у місті Золотоноша” (далі – ЦНАП), в рамках
співробітництва з Програмою „U-LEAD з Європою, фаза впровадження
(Раунд 2) відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги”,
керуючись п. 7, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, 1.
Утворити робочу групу по роботі з інформування й залучення населення
та
застосування
гендерноорієнтовного
підходу
щодо
належного
функціонування відділу „Центр надання адміністративних послуг у місті
Золотоноша” (далі – робоча група) (додаток 1).
2.
Затвердити план заходів робочої групи (додаток 2).
3.
Начальнику відділу „Центр надання адміністративних послуг у місті
Золотоноша” Коцар І.А.:
3.1. Заповнити гендерний паспорт міста Золотоноша (додаток 3).
3.2. Результати засідань робочої групи оформити відповідними
протоколами.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Масла О.М.
Міський голова

Коцар 52275

В.О. Войцехівський

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 01.07. 2019 № 91

Персональний склад
робочої групи по роботі з інформування й залучення населення та
застосування
гендерноорієнтовного
підходу
щодо
належного
функціонування відділу „Центр надання адміністративних послуг у місті
Золотоноша”
Голова робочої групи
Масло О.М.

-

перший заступник міського голови;

Секретар робочої групи
Коцар І.А.

-

начальник відділу „Центр надання
адміністративних послуг у місті
Золотоноша”;

Щербатюк С.М.

-

начальник відділу культури;

Строкань О.М.

-

начальник відділу освіти;

Боченкова В.В.

-

депутат міської ради, голова комісії з
питань освіти, культури, молодіжної
політики
і
соціального
захисту

Члени робочої групи:

населення
(за згодою);
Слюсар Л.Г.

- приватний підприємець (за згодою);

Орленко Т.М.
згодою);

-

голова ОСББ “Незалежність” (за

Шитик В.В.

-

Алюкова Н.М.

- головний редактор газети “Златокрай”
(за згодою).

Керуючий справами

спеціаліст відділу освіти;

О.В. Шакура

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 01.07. 2019 № 91

ПЛАН ЗАХОДІВ РОБОЧОЇ ГРУПИ
№
з.п.

Назва та зміст заходу

Кількіст
Термін
ь осіб,
виконанн
яких
я
запланов
ано
залучити
до заходу
1. Робота з інформування населення
1.1. Проведення
інформаційної
до 500
ІІ півріччя
компанії серед населення громади
2019 – І
міста через ЗМІ на тему: що таке
квартал
належний ЦНАП, а саме:
2020
- всі базові адміністративні
послуги в форматі «єдиного
вікна»;
безбар’єрний
простір,
доступність послуг для всіх;
- супутні послуги;
- зручні години прийому;
географічна
зручність
розташування.
1.2 Оновлення
розділу «Центр
6
Постійно,
надання адміністративних послуг»
по мірі
на
офіційному
сайті
міста
внесення
відповідно
до
вимог
змін
законодавства (інформація про
адресу ЦНАП, графік роботи,
перелік послуг, ІК та зразки заяв,
реквізити на оплату, контакти,
персонал, інформація про роботу з
Програмою U-LEAD з Європою)
1.3. Створення сторінки про ЦНАП у
2
ІІ півріччя
м. Золотоноша
в соціальній
2019 – І
мережі Фейсбук та її наповнення
квартал
матеріалами,
розробленими
2020
Програмою U-LEAD з Європою.
1.4. Розміщення в установах, закладах, відвідува ІІ півріччя
на
підприємствах
міста
чі та
2019 –
друкованих
матеріалів, працівни
та на

Відповідал
ьні Особи

Начальник
відділу
ЦНАП

Начальник
відділу
ЦНАП,
керівники
структурних
підрозділів,
САП

Начальник
відділу
ЦНАП
Начальник
відділу
ЦНАП

розроблених Програмою U-LEAD
з Європою, щодо роботи ЦНАП.

ки
постійній
установ,
основі
закладів,
підприєм
ств
1.5. Розміщення на інформаційних Відвідува ІІ півріччя
стендах в установах, закладах та чі ЦНАП,
2019 – І
приміщенні ЦНАП відомостей відвідува
квартал
про роботу ЦНАП, надання
чі та
2020
адміністративних
послуг
за працівни
сприяння Програми U-LEAD з
ки
Європою.
установ,
закладів,
підприєм
ств
2. Робота із залучення населення
2.1. Урочисте відкриття оновленого 50-100
ІІ півріччя
приміщення
ЦНАП
після
2019 – І
реконструкції
за
сприяння
квартал
Програми U-LEAD з Європою.
2020

Начальник
відділу
ЦНАП

Начальник
відділу
ЦНАП;
начальник
відділу
культури
ІІ півріччя Начальник
2019 – І відділу
квартал
ЦНАП;
2020
начальник
відділу
освіти

2.2. Оголошення
та
проведення 200-300
конкурсу малюнків на тему: «Що
таке належний ЦНАП ?».
Розміщення кращих робіт на
інформаційних стендах під час
урочистого відкриття ЦНАП, на
офіційному
сайті
міста
та
соціальній мережі Фейсбук.
2.3. Організація в ЦНАП екскурсій 500-600 ІІ півріччя
для учнів 9-11 класів, студентів
2019 – І
Золотоніського
технікуму
квартал
ветеринарної
медицини
2020
Білоцерківського
НАУ
та
Золотоніського
професійного
ліцею, громадських організацій,
спілок,
голів
квартальних
комітетів для ознайомлення з
ЦНАП та послугами, які в ньому
надаються.
3. Впровадження гендерного підходу
3.1 Заповнення
інформації
про
5
ІІ півріччя
громаду в Гендерний чек-лист (на
2019 – І
початку та в кінці проекту)
квартал
2020
3.2 Заповнення гендерного паспорту
5
І півріччя

Начальник
відділу
ЦНАП;
керівники
підрозділів

Начальник
відділу
ЦНАП;
Начальник

м. Золотоноша згідно з Додатком
3.

Керуючий справами

2019

відділу
ЦНАП;
начальник
управління
економіки;
начальник
УПСЗН;
начальник
відділу
освіти та ін.
О.В. Шакура

Додаток 3
до розпорядження міського голови
від 01.07. 2019 № 91

Гендерний паспорт
ЗМІСТ
Вступ.
м. Золотоноша Черкаської області
Рік утворення міста: 1576 рік.
Статус міста: 1781 рік.
Статус міста обласного підпорядкування: листопад 1992 року.
Площа: 21.7 кв.км. (із селом Згар, селищами Гришківка та Ярки, які
підпорядковані міській раді – 44,6 кв. км )
Кількість населених пунктів – 4 у т.ч. місто – 1 (Золотоноша), 3 сільських
населених пунктів (с. Згар, с-ще Гришківка, с-ще Ярки)
Населення (наявне) – 28,8 тис. осіб, у т.ч. міського – 27,8, сільського – 1,0.
1. Демографічні показники
1.1. Розподіл населення в м. Золотоноша за статтю за 2018 рік .
Середньорічна
всього
чоловіки
жінки
чисельність
28611
13302
15309
постійного
населення , осіб
Розподіл населення в м. Золотоноша за віком за 2018 рік.
Середньорічна чисельність постійного населення
окремих вікових груп за статтю і віком , осіб
Вік (років)
всього
чоловіки
Все населення
28611
13302
0
249
146
0-4
1439
764
5-9
1595
851
10-14
1377
717
15-19
1077
544
20-24
1340
723
25-29
2254
1165
30-34
2745
1352
35-39
2262
1132
40-44
2125
983
45-49
2001
931
50-54
1967
894
55-59
2211
996
60-64
1923
823
65-69
1556
613
70 і старші
2739
814
1.2.

жінки
15309
103
675
744
660
533
617
1089
1393
1130
1142
1070
1073
1215
1100
943
1925

1.3. Розподіл народжених за статтю в м. Золотоноша за 2018 рік .
м. Золотоноша
всього
чоловіки
жінки
265
127
138
1.4.

Відпустки по догляду за дитиною в м. Золотоноша за 2018 рік.

м. Золотоноша

1.5.

всього
742

чоловіки
4

жінки
738

всього дітей
834

Розподіл померлих за статтю в м. Золотоноша за 2018 рік.

м. Золотоноша

всього
379

чоловіки
183

жінки
196

1.6. Розподіл померлих за статтю та окремими віковими групами в
м. Золотоноша за 2018 рік.
Вік (років)
всього
чоловіки
жінки
379
183
196
до 1 року
1
1
до 3 років
1
1
до 30 років
5
5
31-50 років
20
18
2
51-60 років
41
30
11
старші 60 років
311
128
183
Шлюбний стан населення в м. Золотоноша за 2018 рік. – 119 осіб.
Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, за віком по в м. Золотоноша за
2018 рік.
Вік (років)
всього
119
до 30 років
60
31-45 років
54
старші 45 років
5
1.7.
1.8.

2.
Географічні та економічні показники в м. Золотоноша.
2.1. На сьогодні Золотоноша - найбільше місто Черкаського лівобережжя
та важливий промисловий центр області.
Місто розташоване на річці Золотоношка, притоці річки Дніпро, за 35 км
від обласного центру – міста Черкаси, на перехресті автомагістралей КиївКременчук і Київ-Черкаси та на залізничній лінії Бахмач-Одеса.
Відстані
від міста Золотоноша до міста Черкаси:
автошляхом
- 35 км.
залізницею - 30 км.
від міста Золотоноша до міста Київ:
автошляхом – 145 км

Кількість працюючого населення в м. Золотоноша з розбивкою за
статтю – інформація відсутня.
2.3. Основні напрямки економічної спроможності м. Золотоноша
(економічна характеристика м. Золотоноша, хто наповнює бюджет
м. Золотоноша).
Питома вага міста до обласного показника становить: з реалізації
промислової продукції – 2,9 %, послуг – 21,9 %
Трудові ресурси: середньооблікова кількість штатних працівників
5,836 тис. осіб.
Виробнича спеціалізація міста:
Переробна
промисловість,
виробництво
харчових
продуктів;
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування; збір,
очищення та постачання води.
Перелік найбільших бюджетоутворюючих підприємств міста
Назва підприємства
Вид економічної діяльності
ДП «Златодар»
Борошномельна,
виробництво
хліба та хлібобулочних виробів,
складське зберігання
Золотоніська філія ДП «Роял Фрут Виробництво сидру та інших
Гарден Іст»
плодово-ягідних вин
2.2.

ПП. «Сільвер Фуд»

Переробка риби та виробництво
рибних продуктів
Золотоніська
філія
ПП Виробництво
овочів
«Агроспецпроект»
натуральних, консервованих
ТДВ
«Золотоніський
маслоробний Виробництво молокопродуктів
комбінат»
та сирів твердих
ТДВ «Продтовари»

Виробництво
хліба
та
хлібобулочних виробів
ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний Виробництво лікеро-горілчаних
завод «Златогор»
виробів
ТОВ «Златоміт»
М’ясо ВРХ свіже чи охолоджене
ТОВ ПІІ «Еконія»
Виробництво води натуральної
мінеральної
газованої
і
негазованої
ТОВ «Агросвіт»
Борошномельна,
виробництво
макаронних виробів
ТОВ «Фес УКР»
Виробництво замінників кави,
екстратів,
есенцій
та
концентратів кави чи замінників
кави, оболонки та плівки зерен
кави.
ПрАТ „Золотоніський машбуд”
Виробництво
машин
прохідницьких,
бурильних,
машин та вузлів для металургії

КП
„Золотоніське
видавничо
поліграфічне підприємство”
ПрАТ
„Золотоніська
парфюмернокосметична фабрика”
ТОВ „ПКВ Золотоноша”
ТОВ
„Золотоніський
залізобетонних виробів”

2.4.

Видавнича діяльність

Виробництво
парфюмернокосметичних виробів
Виробництво
парфюмернокосметичних виробів
завод Виробництво
залізобетонних
виробів

Наявність та види зайнятості населення. Хто переважно працює
на підприємствах за статтю – інформація відсутня.

3. Міграція населення
3.1. Розподіл внутрішньо переміщенних осіб (ВПО)1 за статтю в м.
Золотоноша за 2018 рік – 238 родин, що включають 125 – жінок, 96чоловіків та 121 – дітей. З них: 56- особи пенсійного віку та 12 - особи з
інвалідністю.
3.2. Розподіл ВПО за віком за 2018 рік - інформація відсутня.
3.3. Кількість нових мешканців в місті (ново зареєстрованих місць
проживання) за 1 півріччя 2018 – 404.
3.4. Кількість вибулих громадян (знятих з реєстрації в місті) за 1
півріччя 2018 – 403.
Соціальна структура населення.
Кількість осіб з інвалідністю серед дорослого населення та дітей
станом на дату складання портрету: 1670 – дорослі та 92 – діти.
4.2. Кількість осіб пенсійного віку з розбивкою за статтю.
м Золотоноша
всього
чоловіки
жінки
9113
3365
5748
4.
4.1.

5. Управління м. Золотоноша
5.1. Керівництво м. Золотоноша за статтю: чоловіки – 2, жінки – 3.
5.2. Склад депутатського корпусу – загальна кількість та з розбивкою за
статтю – всього – 34, з них чоловіків – 27, жінок – 7.
5.3. Структура ОТГ та службовці ОТГ за статтю: до структури апарату
Золотоніської міської ради та її виконавчого комітету входить 11
відділів та 5 управлінь. Загальна кількість наявних посадових осіб
місцевого самоуправління – 103, з них жінок – 75, чоловіків – 28.
5.4. Наявність громадських організацій: на території міста діє 62
громадські організації.
5.4.1. Напрямки діяльності організацій – охорона громадського порядку;
сприяння зростанню екологічної та культурної свідомості, гендерної культури
та громадянської відповідальності громади Золотоніщини; сприяння розвитку

1

Внутрішньо переміщенні особи

жіночого потенціалу взагалі та кожної жінки, зокрема; розвиток та
популяризація спорту серед мешканців міста, та ін.
5.4.2. Керівництво організацій за віком та статтю (за можливістю) –
інформація відсутня.
6. Інфраструктура
6.1. Наявні заклади освіти (позашкільні, дошкільні, школи, гуртки, ПТНЗ
тощо).
Сучасну освітню мережу у місті представляють Золотоніський
державний технікум ветеринарної медицини (у 1998 році відзначив своє 100річчя), Золотоніський професійний ліцей, міська гімназія ім.. С.Д.Скляренка, 6
загальноосвітніх шкіл, спеціальна та санаторна школи-інтернати. У місті
функціонують також технічна, музична та спортивна школи, 7 дошкільних
закладів, МНВК, 3 будинки культури, краєзнавчий музей, культурномолодіжний центр. Будинок дитячої творчості розміщується у будівлі
архітектурної пам'ятки місцевого значення, яка була чоловічою гімназією, де
у 1911-1919 роках навчався видатний український письменник Семен
Скляренко, комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр»..
6.2. Наявність закладів сфери охорони здоров’я ФАП, лікарня тощо. У разі
відсутності, вказати відстань та способи добирання до найближчого
закладу первинної медичної допомоги.
Медична галузь міста представлена двома напрямками надання
медичних послуг населенню – первинної і вторинної ланки.
До первинної ланки належить створене Золотоніською міською радою
КП “Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги
(сімейної медицини)”, який надає медичні послуги 28,7 тисячам мешканців
нашого міста.
До вторинної ланки належить Центральна районна лікарня (ЦРЛ), яка
надає медичну допомогу 70,6 тис. населення міста та району.
6.3. Наявність та розміщення скверів, парків та інших місць відпочинку та
спілкування населення, а також дитячих майданчиків спільного
користування, спортивних майданчиків.
Золотоноша – унікальне місто з огляду на його історико-культурне
значення, географічне розташування та природно-рекреаційний потенціал. У
місті створено 7 об'єктів природно-заповідного фонду: Дендрологічний парк;
Сквер декоративного садівництва; Меморіальний парк; Дерева софори
японської; Дуб пірамідальний; Оцтові дерева, парк ім.. Т.Г.Шевченка..
В місті працює 5 спортивних клубів всіх форм власності, в яких
займаються жителі міста. Ведеться робота по розвитку спорту вищих
досягнень.
Велике значення у розвитку та здійсненні навчально – тренувального
процесу належить Золотоніській дитячій юнацькій спортивній школі –
ДЮСШ. Діти тренуються у секціях з футболу, волейболу, баскетболу, легкої
атлетики, греко-римської боротьби, кіокушин карате.
У місті створені та активно діють громадські спортивні організації:

 КП ФК “Спартак” (керівник – Міхновський П.І.),
 міська спортивна організація “Федерація футболу Золотоноші”
(керівник – Міхновський П.І.),
 клуб ,“Кіокушин-кай карате” ( керівник – Дробязко О.М.),
 громадська організація “Федерація баскетболу міста” ( керівник –
Абрамов А.М.)
 спортивна громадська організація “Золотоніська міськрайонна
федерація шахів та шашок” (керівник Грінько В.Я.).

Керуючий справами

О.В.Шакура

