
ЗВІТ 

міського голови про свою роботу,  роботу виконавчих органів ради 

та здійснення державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності виконавчих органів міської ради  

за 2018 рік 

 

 

РОБОТА СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Протягом 2018 року відбулось 12 пленарних засідань ради, на яких 

розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо 1387 питань.  

Так, зокрема розглянуто звіти про виконання бюджету за 2017 рік, І-ий 

квартал, І-е півріччя та 9 місяців 2018 року, прийнято 5 рішень міської ради 

щодо внесення змін до бюджету міста на 2018 рік. На 32 сесії міської ради 21 

грудня 2018 року  затверджено бюджет міста на 2019 рік. 

У сфері регулювання земельних відносин рішеннями міської ради:  

передано у власність 311 земельних ділянок, 

в постійне користування – 18 земельних ділянок, 

в тимчасове користування на правах оренди – 29 земельних ділянок, 

продовжено термін оренди 37 земельних ділянок. 

Протягом звітного періоду прийнято рішення щодо продажу 15 земельних 

ділянок на загальну суму 1 млн. 189 тис. гривень; включення 6 земельних 

ділянок до переліку земельних ділянок, які виставляються для продажу на 

аукціоні, та продажу однієї земельної ділянки у власність на земельних торгах 

(аукціоні). 

На пленарних засіданнях ради протягом 2018 року заслухано звіти про 

підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку 

м.Старокостянтинів на 2017 рік та 6 галузевих програм. 

Рішеннями міської ради затверджено Програму соціально-економічного 

розвитку м.Старокостянтинів на 2018 рік та 11 галузевих програм. 

Протягом звітного періоду працювали постійні комісії міської ради: 

з питань стратегічного соціально-економічного розвитку міста, бюджету, 

фінансів, адміністративно-територіального устрою та зовнішньоекономічної 

діяльності; 

з питань будівництва, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

На засіданнях комісій детально опрацьовувалися всі проекти рішень, що 

виносилися на пленарні засідання ради.  

 

РОБОТА   ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ  РАДИ 

       

     За 2018 рік проведено 27 засідань виконавчого комітету міської ради, на 

яких було прийнято 767 рішень. Найбільше рішень стосувалися питань: 

соціально-економічного-розвитку; 

житлово-комунального господарства; 
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містобудування та архітектури;  

соціального забезпечення і захисту громадян; 

юридично-житлових питань. 

 

ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА 

 

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ МІСТА 

У 2018 році промисловими підприємствами фактично реалізовано 

продукції на суму 2 млрд. 26 млн. 913 тис. грн. 

Найбільші обсяги реалізації промислової продукції: 

- Дочірне підприємство «Старокостянтинівський молочний завод» - 757 

млн. грн.; 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Мегатекс Індастріал» - 540 

млн. грн.; 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокостянтинівцукор» - 

238 млн. 625 тис. грн. 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Виконавчим комітетом міської ради значна увага приділяється 

спрямуванню інвестицій в економіку міста. Основними джерелами 

інвестування є кошти підприємств та кошти бюджетів усіх рівнів. 

У січні-вересні 2018 року в економіку міста за рахунок усіх джерел 

фінансування спрямовано 144 млн. грн. капітальних інвестицій. У порівнянні з 

минулим роком капітальних інвестицій освоєно на 42 млн. грн. більше.  

Найвагомішу частку капітальних інвестицій спрямовано на придбання 

машин і обладнання, будівництво інженерних споруд, нежитлове та житлове 

будівництво. 

ТОВ «Старокостянтинівцукор» продовжено розпочате у 2017 році 

будівництво складу безтарного зберігання цукру силосного типу. 

У серпні 2018 року  розпочав роботу торгівельний центр «Епіцентр». У 

новому торгівельному центрі створено 60 робочих місць.  

У жовтні 2018 року розпочав роботу торгівельний центр «АТБ маркет», у 

якому створено 49 робочих місць.  

Для реалізації інвестиційних  проектів в м.Старокостянтинів у 2018 році 

передбачено субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

для реалізації наступних проектів: 

реконструкція каналізаційних очисних споруд (профінансовано 48 млн. 

622 тис. 72 грн.); 

капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 

(профінансовано 2 млн. грн.). 

Регіональною комісією відібрані проекти, які реалізовувалися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку, обласного та міського 

бюджетів: 
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будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним 

покриттям по вул.Прокоп’юка (профінансовано та освоєно з ДФРР – 731,0 тис. 

грн.). 

З обласного бюджету передбачені та профінансовані видатки на 

проведення капітального ремонту (утеплення контуру будівлі) 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6  – 4 млн. 756 тис. грн. 

та реконструкцію каналізаційного колектору 

від колодязя №54 до колодязя №57 по вул.Варчука – 

1 млн. 258 тис. грн. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 квітня 2018 року №116 

затверджений інвестиційний паспорт м.Старокостянтинів на 2018-2020 роки. 

Прямі іноземні інвестиції в економіку міста 

станом на 1 жовтня 2018 року становили 36 млн. 148 тис. дол. США і 

збільшилися порівняно з початком 2018 року в 15,2 рази.  

Підрядними будівельними підприємствами усіх форм власності міста у 

2018 році виконано робіт  власними силами на суму 62 млн. 305 тис. грн. 

У січні-вересні 2018 року  введено в експлуатацію  4 тис. 895 кв.м 

загальної площі житла. 

Продовжувалося будівництво багатоповерхового 161-квартирного 

житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення 

по вул.Софійська,3, замовник ЖБК «Софійський партал». 

 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Завдяки 100%-ій підготовці до опалювального сезону комунальними 

підприємствами було забезпечено безперебійне проходження опалювального 

сезону за звітний період. 

З початку 2018 року комунальним підприємством по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик»: 

- проведено модернізацію теплової мережі трубопроводів протяжністю 60 

м.п. (в чотирьох трубному вимірі) на попередньоізольовані на дільниці котельні 

по вул.Прокоп’юка, 4; 

- здійснено монтаж тепломережі попередньоізольованих труб від котельні 

по вул.Героїв чорнобильців, 20; 

Комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» з початку 2018 року: 

- введено в експлуатацію свердловину по вул.Миру на ВНС-1; 

- завершено  роботи по ліквідаціях аварій на самопливних каналізаційних 

колекторах по вул.Варчука (замінено 160 м каналізаційної мережі Ø800 

мм) та  по вул. Миру (замінено 72 м каналізаційної мережі Ø500 мм); 

- розпочато роботи з ліквідації аварії на самопливному каналізаційному 

колекторі по вул.Миру до вул.І.Франка Ø500 мм протяжністю 370 м; 

- продовжуються роботи щодо реконструкції міських каналізаційних 

очисних споруд. 
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Житловий фонд, який обслуговує Старокостянтинівська ЖЕК складає 

263 будинки. В 43-ьох будинках проведено поточний ремонт покрівлі. В 46-ти 

будинках проводилося обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових 

систем опалення, гарячого водопостачання, холодного водопостачання та 

водовідведення. В 29-ти будинках проведено ремонт під’їздів, проведено 100%-

ну перевірку  димових та вентиляційних каналів багатоповерхових будинків з 

оформленням відповідних актів. За 2018 рік у житловому фонді виконано 

поточних та капітальних робіт на суму 7 млн. 26 тис. грн.  

Старокостянтинівське комунальне ремонтно-будівне шляхове 

підприємство обслуговує   306,6 км доріг, 86,9 км тротуарів, 113 автобусних 

зупинок, 72 км мережі зливової каналізації і ряд інших об’єктів інфраструктури 

міста. За підприємством закріплено 13,2 тис. кв.м площі, яка потребує щоденної 

капітальної очистки. 

У 2018 році підприємство виконало роботи по капітальному та поточному 

ремонту доріг та тротуарів на суму 7,2 млн. грн.  

Встановлено комплекс світлофорного об’єкту на перехресті вулиць 

Острозького та Черняховського. 

Виготовлено, встановлено та облаштовано 8 автобусних павільйонів. 

Придбано міні-трактор з навісним обладнанням. 

Встановлено стелу «Герої не вмирають» та перенесено пам’ятний знак 

«Герої Небесної Сотні». 

Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств проводить 

роботи по утриманню та благоустрою об’єктів міста: міське кладовище, 

міський полігон твердих побутових відходів, міський парк культури та 

відпочинку, міська лазня. 

Підприємством надаються послуги з вивезення та утилізації ТПВ від 

жителів багатоквартирних житлових будинків та приватного сектору, 

підприємств, установ, організацій міста.  

Обслуговування та забезпечення належного функціонування електромереж 

зовнішнього освітлення вулиць та кварталів у вечірній та нічний час здійснює 

мале комунальне підприємство “Міськсвітло”. На балансі підприємства 

знаходиться 93,1 км повітряних ліній, 10,5 км кабельних ліній. 

У 2018 році проведено заміну світильників з натрієвою лампою на 

світильники з лампою LED по вулицях: Грушевського, Острозького, Миру, 

Франка в кількості 131 штука. Виконано роботи по відновленню мереж 

зовнішнього освітлення по вулицях Газопровідна, Заїкіна, Стельмаха та 

провулку Татарський. З метою економії електроенергії проведено заміну ламп 

розжарювання на лампу LED в кількості 630 штук, проведено заміну старих 

корпусів світильників на нові в кількості 351 штука.  

 

ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

У 2018 році підготовлено та прийнято 2 регуляторні акти:  

 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

м.Старокостянтинів»; 
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 «Про встановлення вартості проїзду пасажирів на міських маршрутах 

загального користування в м.Старокостянтинів». 

На офіційному сайті виконавчого комітету міської ради є розділ 

«Регуляторна політика», на якому розміщена інформація про здійснення 

регуляторної діяльності Старокостянтинівською міською радою та її 

виконавчим комітетом. 

Міською радою та її виконавчим комітетом регуляторна діяльність 

здійснювалася з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

 

ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ. СПОЖИВЧИЙ РИНОК 

В місті нараховується 304 стаціонарних підприємства торгівлі, 29 об’єктів 

громадського харчування, 159 об’єктів побутового обслуговування та 280 

об’єктів дрібно-роздрібної мережі. 

У 2018 році в місті відкрито 5 закладів торгівлі, 

1 – громадського харчування та 3 – побуту. 

За січень-вересень 2018 року обсяг роздрібного товарообігу суб’єктів 

підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, 

становить 250 млн. 508 тис. грн. 

Підприємствами сфери послуг за січень-вересень 2018 року реалізовано 

послуг для всіх споживачів на суму 84 млн. 804 тис. грн. 

 

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Важливу роль у розвитку економіки міста відіграють суб´єкти малого 

підприємництва, які забезпечують наповнення міського бюджету, створюють 

нові робочі місця, залучають інвестиції, освоюють нові виробництва. Особлива 

роль відводиться малому підприємництву у вирішенні проблем зайнятості 

населення. 

У сфері малого бізнесу міста станом на 1 січня 2019 року зареєстровано 

215 малих підприємств.  

Станом на 1 січня 2019 року зареєстровано 2080 фізичних осіб – 

підприємців.  

Протягом 2018 року зареєструвались 424 фізичні особи - підприємці та 271 

особа  припинила свою підприємницьку діяльність. 

Загальні надходження до бюджету міста від діяльності малого 

підприємництва за 2018 рік становить 38 млн. 271 тис. грн. 

 

ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ ТА ЦІН 

 

Доходи 

За 2018 рік до загального фонду бюджету міста надійшло податків, зборів 

(обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів 162 млн. 

952 тис. грн.. 

В середньому по місту на одного жителя припадає 

4 тис. 678 грн. власних надходжень доходів загального фонду. 
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Видатки загального фонду місцевого бюджету за 2018 рік  складають 403 

млн. 985 тис. 397 грн. В структурі видатків значну питому вагу складають 

видатки на утримання установ соціально-культурної сфери.  

Захищені статті видатків за звітний період профінансовано в сумі  336 млн. 

грн. 

 

ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  ОСВІТИ 

Міська рада, виконавчий комітет та депутатський корпус значну увагу 

приділяють розвитку освіти міста.  

У місті проживає  7232 дитини  віком від 0 до 18 років.   

Дошкільною освітою  охоплено 1674 дитини. 

У  закладах загальної середньої освіти міста навчається 4519  учнів. 

У системі позашкільної освіти освітніми послугами охоплено 2539 дітей. 

Пріоритетним напрямом роботи міської влади залишається розвиток 

інклюзивної освіти. З метою забезпечення реалізації права на освіту та 

психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в 

місті утворено інклюзивно-ресурсний центр.     

На даний час інклюзивно-ресурсний центр функціонує на базі 

Старокостянтинівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №4. 

Протягом  2018 року  було виділено 119 тис. грн.  на оплату видатків для 

придбання спеціальних засобів необхідних для проведення корекційно-

розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами. 

З місцевого бюджету на галузь освіти виділено 

122 млн. 24 тис. 279 грн.  

З метою соціального захисту учасників освітнього процесу за рахунок 

коштів місцевого бюджету організовано безкоштовне харчування дітей 

пільгових категорій та учнів 1-4 класів. 

На забезпечення організації якісного харчування протягом 2018 року було 

виділено 6 млн. 753 тис. грн., в тому числі: 

- для закладів дошкільної освіти - 2 млн. 592 тис. грн.;  

- для закладів загальної середньої освіти - 4 млн. 

161 тис. грн. 

Протягом оздоровчої кампанії 2018 року коштом місцевого бюджету 

охоплено послугами оздоровлення та відпочинку 294 дитини пільгових 

категорій, на що було виділено  880 тис. грн. 

Для забезпечення максимального розвитку та вдосконалення здібностей 

дітей, підтримки творчої обдарованості та заохочення педагогічних працівників 

з місцевого бюджету виділено 424 тис. грн. 

З 1 вересня  2018 року розпочалося навчання дітей за Концепцією «Нова 

українська школа». 

З метою належної організації освітнього простору Нової української 

школи  було придбано  17 комплектів шкільних меблів, комп’ютерного 

обладнання та дидактичного матеріалу на суму  1 млн.  356 тис. грн. 
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Для забезпечення якісної сучасної загальної середньої освіти  за рахунок 

коштів місцевого бюджету було придбано 25 навчальних кабінетів природничо-

математичних предметів на суму 740 тис. грн. 

     У місті створено належні умови для здобуття якісної освіти. 

 

ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБИ  У СПРАВАХ  ДІТЕЙ 

 

На обліку служби у справах дітей перебуває 

43 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них: 12 

дітей-сиріт, 31 дитина, позбавлена батьківського піклування. Протягом звітного 

періоду 7 дітей поставлено на первинний облік, 6-ти дітям надано статус дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 1-ій дитині надано статус дитини-

сироти. 

Під опікою та піклуванням громадян перебуває 37 дітей, в прийомних 

сім’ях – 4 дитини, тобто сімейними формами виховання охоплено усіх дітей 

даної категорії.  

На території міста функціонують 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 5 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У 2018 році за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету придбано 

житло 1-ій особі з числа дітей-сиріт. 

На обліку служби у справах дітей перебуває 11 дітей з 6 сімей, що 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

Протягом 2018 року проведено 19 засідань комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету міської ради, на яких розглянуто 124 питання 

щодо захисту соціальних та майнових прав дітей. 

 

ПОВНОВАЖЕННЯ У ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Реалізація заходів у галузі молодіжної політики здійснюється в рамках 

міської програми «Молодь Старокостянтинова». У 2018 році на виконання 

завдань Програми з міського бюджету було витрачено 50 тис. грн.  

З метою пропагування суспільних цінностей інституту сім’ї та материнства 

у 2018 році продовжив свою роботу молодіжний клуб «Сім «Я».  

 

ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 

В місті створена спортивна база: 2 стадіони, 9 майданчиків з гімнастичним 

обладнанням, 2 футбольних поля, 9 спортивних майданчиків, 3-ри майданчики 

зі штучним покриттям, 5 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 4 

тренажерних зали, 10 спортивних залів, 4 тренажерні майданчики, 3-ри тири.       

Успішно працює дитячо-юнацька спортивна школа, де функціонують 7 

відділень: волейболу, футболу, легкої атлетики, шахів, баскетболу, тхеквондо, 

боксу, гандболу, які відвідують 390 вихованців.  
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Чемпіонами та призерами обласних змагань ставали спортсмени в таких 

видах: легка атлетика, волейбол, футбол, шахи, спортивні танці,  баскетбол, 

тхеквондо.  

Призери чемпіонату України  та Всеукраїнських змагань з легкої атлетики: 

Козачук Дмитро, Авдєєв Богдан, Коломійчук Борис, Нараєвська Марія, 

Коцюрба Сергій.  

Призер чемпіонату України та Всеукраїнських змагань з боксу – 

Стромелюк Євген.  

В склад збірної України з волейболу (ю-15) входить Гуменюк Вадим.  

Члени збірної області з легкої атлетики  Козачук Дмитро, Авдєєв Богдан, 

Коломійчук Борис, Нараєвська Марія, Коцюрба Сергій, Войтюк Іван, 

Загородній Віталій, Чабанюк Артем, Горбачов Роман, Стримецька Валерія.  

Члени збірної області з волейболу Іванюк Іван, Гуменюк Вадим, Міщенко 

Назар, Загоруйко Андрій, Коваленко Даніїл.  

Призер Всеукраїнського турніру з волейболу – Матвіюк Микола.  

На виконання міської комплексної програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017-2021 роки в 2018 році передбачені  та профінансовані кошти в 

сумі 623 тис. грн. для розвитку олімпійських видів спорту та 49 тис. грн. для 

розвитку не олімпійських видів спорту. 

За кошти, які виділені міським бюджетом, відділом з фізичної культури і 

спорту проведено 13 навчально-тренувальних зборів для підготовки 

спортсменів до змагань; забезпечено участь спортсменів у 62-ох обласних та 6-

ти Всеукраїнських змаганнях. 

В місті створені та функціонують 14 громадських організацій спортивного 

напрямку,  2 федерації зі спорту, відділення спортивної школи з рукопашного 

бою «Самсон право».  

Забезпечено підтримку ветеранського спортивного руху. Спортсмени 

брали участь у змаганнях з волейболу, футболу, шахів, настільного тенісу.  

 

ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ВІДНОСИН    

 

Було погоджено 233 технічні документації із землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

За звітний період були поставлені на чергу 171 учасник антитерористичної 

операції для одержання земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Протягом звітного періоду  надійшло – 1244 звернення від фізичних та 

юридичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу з питань 

регулювання земельних відносин. 

  

ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ   

 

У 2018 році підготовлено та видано 52-ві містобудівні умови та обмежень 

для проектування об’єктів будівництва; зокрема для проектування олійно-
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екстракційного заводу, берегоукріплення берегів річок Случ та Ікопоть, 

будівництва готельно-ресторанного комплексу та комерційного комплексу 

будівельних та господарських товарів, реконструкції нежитлової будівлі під 

амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул.1 Травня, 

реконструкції покрівлі ДНЗ №5, будівництва інших комерційних та виробничих 

будівель. 

 Протягом 2018 року від забудовників до міського бюджету надійшло 2 

млн. 586 тис. грн. коштів пайової участі замовників будівництва. 

 У 2018 році інститутом територіального планування розроблено 

Детальний план території в межах вулиць Попова, Миру, скверу 

«Центральний» та парку імені Федорова в Старокостянтинові. Місто 

забезпечено містобудівною документацією.  

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ДАБК 

У 2018 році надано дозвільних документів  на початок виконання 

підготовчих та будівельних робіт на 147-ми об’єктах. 

Прийнято і зареєстровано  декларацій та актів про готовність  до 

експлуатації об’єктів – 52, видано сертифікатів – 1. Перевірено 52 об’єкти щодо 

дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної 

документації, будівельних норм і стандартів, із них складено 10 

адміністративних справ. 

 

 

ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ   

 

Особлива увага зосереджується на реалізації заходів, спрямованих на 

підвищення рівня заробітної плати та легалізацію трудових відносин. Завдяки 

спільній роботі органів місцевого самоврядування, контролюючих органів, 

керівників підприємств, установ та організацій станом на 1 січня 2019 року 

заборгованість по заробітній платі відсутня. Питання стану виплати заробітної 

плати на підприємствах міста та її легалізації розглядалися на 24-ох засіданнях 

галузевих дорадчих органів при виконавчому комітеті міської ради. На 

засіданнях заслухано 98 керівників підприємств, організацій, фізичних осіб-

підприємців. За результатами проведених заходів легалізовано 194 робочих 

місця. За аналізом, середній рівень заробітної плати за рік становив 7 тис. 702 

грн. 

Управлінням соціального захисту населення забезпечено призначення та 

виплату населенню міста державних соціальних допомог, компенсацій, пільг та 

субсидій.  

Загальна сума виплат по державних допомогах за 2018 рік становила понад 

48 млн. грн.  

У 2018 році 8200 домогосподарств міста користувалися пільгами та 

субсидією на житлово-комунальні послуги. Загальна сума призначень 

становила понад 124 млн. 325 тис. грн.  
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Виконавчим комітетом забезпечено виконання 8-ми міських соціальних 

програм, на реалізацію яких із бюджету міста було виділено 10  млн. грн. Із них 

6 млн.  206 тис. грн. спрямовано для забезпечення компенсації проїзду 

пільгових категорій населення міста, учнів навчальних закладів та оплати 

послуг зв’язку. 

На реалізацію міської програми соціального захисту населення до 2021 

року було виділено 2 млн. 379 тис. грн., із них понад 1 млн. 521 тис. грн. 

спрямовані на надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, 329 

тис. грн. – допомога сім’ям загиблих (померлих) під час виконання службових 

обов’язків в зоні проведення АТО та особам з інвалідністю внаслідок війни. 

На виконання Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців 

м.Старокостянтинова виділено 301 тис.грн. 

У 2018 році вирішено питання щодо виділення державної компенсації на 

придбання житла для особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи на загальну 

суму 795 тис. грн. 

Проведено низку заходів спрямованих на вшанування учасників АТО та 

членів сімей загиблих, організована робота по підтримці волонтерської 

діяльності, спрямованої на надання допомоги учасникам АТО. 

Виконавчим комітетом забезпечена співпраця із громадськими 

організаціями міста, серед яких – міськрайонна рада ветеранів, спілка ветеранів 

Афганістану, міський осередок Всеукраїнської громадської організації інвалідів 

“Союз Чорнобиль України”, “Учасники АТО”. На розвиток зазначених 

організацій із бюджету міста у минулому році виділені цільові кошти на 

загальну суму 65 тис. грн. 

Протягом 2018 року у сфері соціального обслуговування населення 

забезпечували свою діяльність 4 соціальних центри, послуги яких отримали 

понад 7 тисяч осіб різних категорій.  

Послуги Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) протягом 2018 року отримували 1998 мешканців міста. 

Понад 30 видів соціальних послуг надавалися відділенням соціальної допомоги 

вдома та відділенням надання адресної натуральної та грошової допомоги.  

Підопічні Центру, а це громадяни поважного віку, особи з інвалідністю, 

самотні, діти війни, мали можливість отримувати послуги прання, пошиву та 

ремонту одягу, ремонту взуття, послуги перукаря тощо.  

Протягом звітного періоду із міського бюджету додатково було виділено 

65 тис.грн. для придбання продуктових наборів та засобів гігієни для 511-ти 

підопічних центру. 

Старокостянтинівським міським кризовим центром забезпечено 

впровадження заходів по запобіганню та протидії домашньому насильству. 

Протягом 2018 року до Центру звернулося 193 особи, розглянуто 68 

повідомлень про факти вчинення насильства в сім’ї, що надходили від 

правоохоронних органів. За результатами роботи надано 419 консультацій, 75 

сімей отримали комплексну допомогу по вирішенню соціально-побутових 

проблем. 
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Проведено 42 просвітницько-профілактичні заходи. 

Виконавчим комітетом забезпечується підтримка сімей, в яких 

виховуються діти з інвалідністю. В даному напрямку здійснює діяльність центр 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, який відвідує 17 дітей. 

Перебування у центрі, харчування, перевезення, реабілітаційні послуги для 

дітей є безкоштовними та здійснюються за рахунок коштів міського бюджету. 

У 2018 році на зазначені потреби було виділено 1 млн. 494 тис. грн. 

Завдяки функціонуванню Служби соціального патронату 125 осіб 

отримали реабілітаційні послуги безпосередньо за місцем проживання дітей з 

інвалідністю. 

Успішно реалізовує соціальні програми стосовно молодих сімей та молоді 

міста Регіональний Центр раннього розвитку дитини. В Центрі протягом 

минулого року пройшли навчання 125 молодих сімей з дітьми. 

Спеціалізовані служби, які діють при Центрі, надають кваліфіковану 

допомогу молодим батькам та проводять заходи з раннього розвитку дітей. 

Всього протягом 2018 року спеціалістами Центру було надано 2637 

соціально-психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних та 

інформаційних послуг.  

Виконавчим комітетом міської ради забезпечено проведення заходів в 

рамках Програми підтримки сімей міста до 2020 року, на реалізацію якої із 

міського бюджету було спрямовано 100 тис. грн. Протягом року у місті 

відбулися фестивалі родинної творчості, конкурси молодої сім’ї, святкові 

заходи до Дня Матері та Дня сім’ї. 

 

ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  КУЛЬТУРИ         

 

У 2018 році на реалізацію основних завдань галузі культури  виділено 10 

млн. 995  тис. грн.  

Контингент шкіл  естетичного виховання становить 500 учнів.  

З них – 221 учень користується пільгами у платі за навчання.  

Це діти-сироти, діти з інвалідністю, діти з багатодітних та 

малозабезпечених родин, діти учасників бойових дій. 

Учні мистецьких шкіл міста посіли призові місця на 5-ти Міжнародних, 

6-ти Всеукраїнських та 15-ти обласних фестивалях, конкурсах, олімпіадах, 

виставках.    

У звітному періоді відбулися міські заходи щодо відзначення Дня 

Соборності України,  Дня Захисника України та Дня українського козацтва,  

Дня Гідності та Свободи, Дня  Державного Прапора,  Дня української 

вишиванки, вшанування пам’яті Героїв Крут, Дня міста та інші.  Метою цих 

заходів є  виховання поваги до історичних та культурних надбань українського 

народу, почуття національної гідності, патріотизму. 

З метою  відродження народних традицій проводено: 

- свято колядок, щедрівок «Різдвяна Зірка»; 

- етнофестиваль «Болохівські гостини - 2018».  
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Творчі колективи міста кожного року поповнюють скарбничку нагород за 

перемоги у престижних конкурсах, оглядах та фестивалях.  

Це: 

- народний аматорський хор «Доброслав» (керівник  Геннадій Зелінський);  

- муніципальний духовий оркестр (керівник Юрій Галайчук);   

- дитячий  спортивно-танцювальний клуб «Твіст» (керівник Сергій 

Журавський) та  спортивно-танцювальний клуб «Данс-ліцей» (керівник 

Олександр Шевчук); 

- зразковий танцювальний колектив «Арабеск» (керівник  Оксана Буєва); 

- гурток художньої гімнастики «Грація» (керівник Лариса Плахотнюк); 

- молодіжний гурт «Сова» (керівник Сергій Олійник). 

На території міста знаходяться 29 пам’яток: 

-  3  пам’ятки архітектури національного значення; 

-  2  пам’ятки археології місцевого значення; 

-  24  пам’ятки  історії та культури місцевого значення. 

У минулому році наше місто відвідало більше 20 тисяч туристів. 

 Розроблено проектно-кошторисну документацію, здійснено дослідження  

території Замку,  проведені поточні  ремонти пам’яток місцевого значення на 

суму 410 тис. грн.   

У місті функціонують 12 релігійних конфесій, 2 об’єднання національних  

меншин та створені сприятливі умови для їх вільного функціонування.   

 У місті відбулося чимало  важливих  міських заходів релігійного та 

світського характеру, які служать підтвердженням постійної співпраці між 

органами місцевого самоврядування та релігійними громадами міста. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ  

ГРОМАДЯН 

В звітному періоді міським головою видано 415 розпоряджень з основної 

діяльності. Також підготовлено 951 розпорядження з кадрових питань. 

Протягом 2018 року до виконавчого комітету міської ради надійшло  1500 

звернень громадян.  

Основними питаннями, що порушуються громадянами, є: питання надання 

матеріальної допомоги та питання житлово-комунального господарства. 

 

ПОВНОВАЖЕННЯ  ЩОДО  ДЕРЖАВНОГО  РЕЄСТРУ  ВИБОРЦІВ 

Станом на  31 грудня 2018 року до Державного реєстру виборців включено 

27 тис. 877 виборців нашого міста. 

Щомісячно відділ проводив поновлення бази даних Реєстру. 

Згідно з поданими  відомостями: всього у Реєстрі зазнало змін 5 тис. 662 

записи. 

 

ПОВНОВАЖЕННЯ  ЮРИДИЧНО-ЖИТЛОВОГО ВІДДІЛУ 

У 2018 році  було  проведено 24 засідання громадської комісії з житлових 

питань, на яких розглянуто 33 питання.  
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За 2018 рік на засіданнях адміністративної комісії розглянуто 47 

протоколів про адміністративні правопорушення. За наслідками розгляду 

накладено 34 штрафи та 6 попереджень.  

 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ВИКОНАННЯ 

ПОВНОВАЖЕНЬ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 

На даний час в ЦНАПі громадяни та суб’єкти господарювання мають 

можливість отримати 214 адміністративних послуги. 

Протягом 2018 року до ЦНАПу звернулося 

11 тис. 470 суб’єктів звернень щодо отримання адміністративних послуг. 

Відділом з питань державної реєстрації виконавчого комітету міської 

ради  протягом 2018 року було розглянуто 2932 звернення громадян, з них: 

у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень – 1960; 

у сфері державної реєстрації юридичних - фізичних осіб підприємців – 972. 

Відділом з питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету 

міської ради протягом 2018 року проведено: 

- реєстрацію місця проживання  всього - 4285 осіб. 

- реєстрація місця перебування - 32 особи. 

- зняття з реєстрації місця проживання   - всього 3657 осіб. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА  РОБОТА 

У 2018 році Почесною відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За 

особисту мужність і героїзм» нагороджений 161 учасник АТО; 

Грамотою виконавчого комітету міської ради нагороджено 345 осіб, в тому 

числі 27 колективів. 

До відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської 

ради за 2018 рік надійшло 44  інформаційних  запити. 

Через систему обліку публічної інформації оприлюднено 9 тис. 603 

документи. 

В частині впровадження та використання інструментів електронної 

демократії – діє меморандум з фондом Східна Європа щодо функціонування 

сервісу електронних петицій та їх створення до міської ради 

м.Старокостянтинів.  

В частині забезпечення відкритості використання публічних коштів – діє 

меморандум з ГО «Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», що 

підвищує прозорість та підзвітність виконавчого комітету міської ради в 

частині використання публічних коштів через візуалізацію доходів та видатків 

місцевого бюджету. 

 

БЕЗПЕКА   ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ   

У 2018 року в місті проведена робота з питань запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій, а саме на 12-ти засіданнях комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської 

ради розглянуто 24 питання щодо попередження виникнення надзвичайних 
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ситуацій техногенного характеру та вжиття заходів щодо забезпечення 

цивільного захисту населення.       

На поповнення місцевого матеріального резерву та придбання засобів 

оповіщення з міського бюджету було виділено 13 тис. 400 грн. 

Проведено роботу з проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту. Всього по місту проінвентаризовано 2 сховища та                       

33 протирадіаційних укриття, визначено 8 споруд подвійного призначення та  

12 найпростіших укриттів. 

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА  СИТУАЦІЯ 

Протягом 2018 року у місті зберігалася стабільна суспільно-політична 

ситуація. Протягом звітного періоду не зафіксовано масових заходів 

антивладного спрямування, чи спрямованих на розпалювання міжнаціональної, 

міжрелігійної ворожнечі, на підрив обороноздатності держави в умовах агресії з 

боку Росії. 

З 8 по 19 жовтня  Старокостянтинів приймав багатонаціональне навчання 

«Чисте небо-2018». Військовослужбовці Повітряних Сил виконували завдання 

як у небі, так і на землі пліч-о-пліч із колегами з держав-членів НАТО. Загалом 

у навчаннях взяли участь близько 700 військовослужбовців. 11 жовтня  

Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України 

Петро Порошенко відвідав Об’єднаний операційний центр навчань. 

Важливою подією стало отримання Томосу Українською православною 

церквою. Старокостянтинівська делегація взяла участь у хресній ході з нагоди 

відзначення 1030-річчя з Дня хрещення Київської Русі-України, у молебні за 

автокефалію Української Православної Церкви, стали учасниками духовного 

єднання під час Об’єднавчого собору у Софії Київській. 

 


