Конотопська міська рада
Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 21.06.2019 №165
м. Конотоп
Про план роботи виконавчих
органів міської ради
на ІІ півріччя 2019 року
Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», регламенту виконкому, інших виконавчих органів міської ради,
розглянувши пропозиції до плану роботи виконавчих органів міської ради на ІІ
півріччя 2019 року,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1.Затвердити план роботи виконавчих органів міської ради на ІІ півріччя
2019 року (додається).
2.Секретарю міської ради, першому заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконкому
забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених планом роботи.
3.Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.12.2018 №362 «Про
план роботи виконавчих органів міської ради на І півріччя 2019 року» визнати
таким, що втратило чинність.
4.Інформацію про хід виконання даного рішення надати секретарю
міської ради до 15.01.2020.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами виконкому Дубовик Л.І.

Секретар міської ради
Наталія Яременко 6 63 30

Т.СИЗОН
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Додаток
до рішення виконкому
від 21.06.2019 №165
ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ
І.Питання, що виносяться на розгляд виконавчого комітету
ЛИПЕНЬ
1.Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Конотоп за І півріччя 2019 року
Готує:
Омельченко Т.П., перший заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Доповідає:
Гапєєва Л.А., начальник управління економіки
Конотопської міської ради
2.Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до міської
ради протягом І півріччя 2019 року, та стан виконання вимог Указу Президента
України від 07 лютого 2008 року №109 "Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування"
Готує:
Дубовик Л.І., керуючий справами виконкому
Доповідає:
Скосар А.В., начальник загального відділу міської ради
СЕРПЕНЬ
1.Про хід виконання розпорядження міського голови від 30.05.2018 №90ОД «Про затвердження Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії
туберкульозу, у тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на
період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації в місті
Готує:
Сизон Т.А., секретар міської ради
Доповідає:
Шульга Ж.О., завідувач сектору міської ради з питань
охорони здоров’я та праці
ВЕРЕСЕНЬ
Про хід оновлення містобудівної документації міста Конотоп та
виконання рішення Конотопської міської ради від 28.08.2018 «Про
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затвердження Програми забезпечення міста містобудівною документацією на
2018-2022 роки» (26 сесія, 7 скликання)
Готує:
Омельченко Т.П., перший заступник міського голови
Доповідає:
Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та
архітектури Конотопської міської ради
ЖОВТЕНЬ
1.Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Конотоп за 9 місяців 2019 року
Готує:
Омельченко Т.П., перший заступник міського голови
Доповідає:
Гапєєва Л.А., начальник управління економіки
Конотопської міської ради
2.Про призначення житлових субсидій на опалювальний період 2019-2020
років
Готує:
Омельченко Т.П., перший заступник міського голови
Доповідає:
Розанова О.М., начальник управління соціального
захисту населення міської ради
ЛИСТОПАД
1.Про розвиток позашкільної освіти в місті
Готує:
Сизон Т.А., секретар міської ради
Доповідає:
Беспала О.В., начальник відділу освіти Конотопської
міської ради
ГРУДЕНЬ
1.Про Програму економічного і соціального розвитку м. Конотоп на
2020 рік
Готує:
Омельченко Т.П., перший заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Доповідає:
Гапєєва Л.А., начальник управління економіки
Конотопської міської ради
2.Про проект міського бюджету на 2020 рік
Готує:
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Омельченко Т.П., перший заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Доповідає:
Кошевецька В.П., начальник фінансового управління
Конотопської міської ради
Щомісячно
1.Різні питання
Готують:
секретар міської ради, перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
керуючий справами виконкому, керівники виконавчих
органів міської ради
ІІ.Питання для розгляду на робочих нарадах при міському голові
ЛИПЕНЬ
Про надання пільг та компенсацій учасникам антитерористичної операції
та членам їх сімей за І півріччя 2019 року
Відповідальні: Омельченко Т.П., Розанова О.М.
СЕРПЕНЬ
Про хід оздоровчої кампанії – 2019
Відповідальні: Сизон Т.А., Беспала О.В.
Про стан підготовки до опалювального сезону, розрахунки за спожиті
енергоносії
Відповідальні: Омельченко Т.П., Колесников А.Ю.
ВЕРЕСЕНЬ
Про розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Відповідальні: Дубовик Л.І., Дем’яненко А.О.
ЖОВТЕНЬ
Про роботу Центру надання адміністративних послуг міської ради за 9
місяців 2019 року
Відповідальні: Дубовик Л.І., Марищенко Т.О.
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Про стан організації обліку дітей шкільного віку та учнів у місті
Відповідальні: Сизон Т.А., Беспала О.В.
ЛИСТОПАД
Про виконання відділом містобудування та архітектури міської ради
Закону України від 6 вересня 2012 року №5203-VI «Про адміністративні
послуги»
Відповідальні: Омельченко Т.П., Холодьон С.І.
Про виконання положень Закону України «Про Державний реєстр
виборців»
Відповідальні: Дубовик Л.І., П’явка В.Б.
Про результати роботи міської комісії з питань погашення заборгованості
із заробітної плати та легалізації зайнятості населення
Відповідальні: Дубовик Л.І., Журавель Н.М.
ГРУДЕНЬ
Про оздоровлення осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
Відповідальні: Омельченко Т.П., Розанова О.М.
Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в архівному відділі міської
ради за 2019 рік
Відповідальні: Дубовик Л.І., Болгова І.М.
Звіт першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради щодо роботи із зверненнями громадян відповідно до Указу
Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
Відповідальні: Омельченко Т.П, Скосар А.В.
ІІІ.Питання на навчання працівників виконавчого комітету
міської ради
ЛИПЕНЬ
Про отримання паспорту громадянина України у формі ID картки
Марищенко
Т.О.,
начальник
центру
надання
адміністративних послуг міської ради
Про нове в законодавстві України
Льовшин Н.О., завідувач сектору юридичної роботи
міської ради
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СЕРПЕНЬ
Про порядок видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки
Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та
архітектури Конотопської міської ради
Про нове в законодавстві України
Льовшин Н.О., завідувач сектору юридичної роботи
міської ради
ВЕРЕСЕНЬ
Про порядок розроблення, фінансування, моніторингу та оцінки міських
цільових програм, звітності про їх виконання та включення до щорічної
програми економічного і соціального розвитку міста Конотоп
Гапєєва Л.А., начальник управління економіки
Конотопської міської ради
Про виконання розпорядження міського голови «Про інформування
облдержадміністрації про події соціально-економічного та суспільнополітичного життя регіону»
Борута Н.В., завідувач сектору міської ради з питань
внутрішньої політики
Про впровадження закладами культури міста інноваційних форм і методів
роботи
Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму
міської ради
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці
Савченко Ю.Г., головний спеціаліст сектору міської
ради з питань охорони здоров’я та праці
Про нове в законодавстві України
Льовшин Н.О., завідувач сектору юридичної роботи
міської ради
ЖОВТЕНЬ
Організація роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними
викривачами
Попов А.П., головний спеціаліст міської ради з питань
мобілізаційної роботи та запобігання і протидії корупції
Про особливості формування місцевих бюджетів на 2020 рік
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Кошевецька В.П., начальник фінансового управління
Конотопської міської ради
Про зміни в українському правописі
Скосар А.В., начальник загального відділу міської ради
Про нове в законодавстві України
Льовшин Н.О., завідувач сектору юридичної роботи
міської ради
ЛИСТОПАД
Порядок надання пільг на житлово-комунальні послуги з жовтня 2019
року
Розанова О.М., начальник управління соціального
захисту населення Конотопської міської ради
Про порядок усиновлення дітей та створення прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу
Дем’яненко А.О., начальник служби міської ради у
справах дітей
Про порядок сертифікації педагогічних працівників
Беспала О.В., начальник відділу освіти міської ради
Про порядок списання, обміну, передачі основних засобів, що є
комунальною власністю міста
Левченко О.В., в.о. начальника відділу комунального
майна Конотопської міської ради
Про нове в законодавстві України
Льовшин Н.О., завідувач сектору юридичної роботи
міської ради
ГРУДЕНЬ
Про виконання положень Закону України «Про Державний реєстр
виборців»
П’явка В.Б., начальник відділу ведення Державного
реєстру виборців міської ради
Про профілактику профілактику грипу та ГРВІ
Шульга Ж.О., завідувач сектору міської ради з питань
охорони здоров’я та праці
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Особливості підготовки грантових заявок та співпраці з донорами
Гапєєва Л.А., начальник управління економіки
Конотопської міської ради
Порядок державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного
будівництва
Лисенко К.М., начальник відділу міської ради з питань
державної реєстрації
Про нове в законодавстві України
Льовшин Н.О., завідувач сектору юридичної роботи
міської ради
IV.Перелік актів органів законодавчої та виконавчої влади, за
виконанням яких буде здійснюватись контроль
Розпорядження голови Сумської ОДА
№

Виконавці

1 Колесников А.Ю.

2

Холодьон С.І.,
Розанова О.М.

Назва документу

Розпорядження голови ОДА
"Про проведення в області
щорічного всеукраїнського
конкурсу "Населений пункт
07.07.2006 №354
найкращого благоустрою і
підтримки громадського
порядку"
Розпорядження голови ОДА
"Про утворення обласного
комітету забезпечення
доступності інвалідів та інших
19.11.2007 №752
маломобільних груп населення
до об"єктів соціальної та
інженерно-транспортної
інфраструктури"

до 20.10.2019

до 01.06.2019
до 01.11.2019

27.11.2009 №661

(спільно з
розп. від
30.11.2017
№694-ОД) до
25.06.2019 до
25.07.2019 до
25.08.2019 до
25.09.2019 до
25.10.2019

Розпорядження голови ОДА
"Про першочергові заходи щодо 03.12.2010 №816
протидії грипу в області"

до 01.12.2019

Розпорядження голови ОДА
"Про запровадження
карантиного режиму на
Колесников А.Ю.,
3
території області у зв"язку з
Мусієнко С.В.,
виявленням карантинного
організму амброзії
полинолистої"
Шульга Ж.О.,
4 Беспала О.В.,
Кошевецька В.П.

строк
дата
№
надання
документа документа
інформації

9
Мусієнко С.В.,
Розанова О.М.,
Качура О.О.,
Дем"яненко А.О.,
5 Беспала О.В.,
Шульга Ж.О.,
Колесников А.Ю.
Толкачов Г.О.,
Льовшин Н.О.

Розпорядження голови ОДА
"Про затвердження плану
заходів щодо інтеграції
до 03.07.2019
біженців та осіб, які потребують 03.04.2013 №121-ОД
до 03.01.2020
додаткового захисту, в
українське суспільство на
період до 2020 року"

6 Журавель Н.М.

Розпорядження голови ОДА
"Про стан наповнення бюджету 03.02.2014 №42-ОД
Пенсійного фонду"

7 Розанова О.М.,

8 Журавель Н.М.

до 15.07.2019
до 15.10.2019

Розпорядження голови ОДА
"Про організацію проходження
02.07.2014 №276-ОД до 01.08.2019
альтернативної (невійськової)
служби"
до 05.07.2019
Розпорядження голови ОДА
до 05.08.2019
"Про обласну робочу групу з
до 05.09.2019
питань легалізації виплати
09.02.2015 №85-ОД
до 05.10.2019
заробітної плати та зайнятості
до 05.11.2019
населення"
до 05.12.2019

Борута Н.В.,
Холодьон С.І.,
Розпорядження голови ОДА
9 Дмитренко О.І.,
"Про створення Алеї пам"яті
Колесников А.Ю., Героїв України"
Коваленко О.В.
Розпорядження голови ОДА
"Про утворення робочої групи з
Мусієнко С.В.,
10
питань розміщення військової
Колесников А.Ю.
частини В0425 на території
Сумської області"
Розпорядження голови ОДА
"Про впровадження державної
11 Журавель Н.М.
регуляторної політики в
області"
Розпорядження голови ОДА
"Про організацію роботи в
області з нагляду за реалізацією
12 Гапєєва Л.А.
проекту Європейського Союзу
"Підвищення
енергоефективності будівель
освітніх закладів м.Конотоп"

11.03.2015 №127-ОД

до 05.07.2019
до 05.10.2019

11.03.2015 №128-ОД до 25.12.2019

22.04.2015 №219-ОД

до 15.12.2019
до 15.01.2020

18.05.2015 №264-ОД

до 15.07.2019
до 15.10.2019

10

Розанова О.М.,
Толкачов Г.О.

п.1.2.,п.2, п.4
(п.2.3.протягом 1
дня в разі
звернень
Розпорядження голови ОДА
учасників
"Про організацію системи
АТО), п.8
координації і контролю надання
(виконання
допомоги учасникам
09.10.2015 №479-ОД
заходів)антитерористичної операції та
(спільно з
членам їх сімей у Сумській
№54-ОД від
області"
10.02.2016, з
№85-ОД від
12.02.2018)
щомісяця до 5
числа

Борута Н.В.
Шинкаренко О.В.,
Беспала О.В.,
Мусієнко С.В.,
14 Холодьон С.І.,
Колесников А.Ю.,
Шульга Ж.О.,
Розанова О.М.,
Качура О.М.

Розпорядження голови ОДА
до 01.07.2019
"Про заходи з увічнення пам"яті
23.10.2015 №504-ОД до 25.11.2019
захисників України в Сумській
до 01.12.2019
області на період до 2020 року"

13

Розпорядження голови ОДА
"Про стан та перспективи
Розанова О.М.,
15
виконання повноважень у галузі
Колесников А.Ю.
соціального забезпечення та
соціального захисту"
Розпорядження голови ОДА
"Про заходи щодо зміцнення
Кошевецька В.П.,
фінансово-бюджетної
Радченко А.П.,
16
дисципліни та посилення
Гапєєва Л.А.,
контролю за використанням
Левченко О.В.
державного майна і фінансових
ресурсів у Сумській області"
Розпорядження голови ОДА
"Про обласний план заходів
Холодьон С.І.,
щодо забезпечення
Колесников А.Ю., безбар"єрного доступу осіб з
17 Коваленко О.В.,
обмеженими фізичними
Дмитренко О.І.,
можливостями до об"єктів
Розанова О.М.
житла, соціальної та інженернотранспортної інфраструктури на
2016-2020 роки"
Розпорядження голови ОДА
"Про контроль за здійсненням
18 Яременко Н.А.
органами місцевого
самоврядування Сумської
області делегованих

05.11.2015 №520-ОД

до 15.07.2019
до 15.10.2019

28.01.2016 №32-ОД

до 15.07.2019
до 15.10.2019

29.01.2016 №36-ОД

до 10.07.2019
до 10.10.2019

10.02.2016 №55-ОД

до 10.07.2019

11

19 Мусієнко С.В.

20 Розанова О.М.

21 Борута Н.В.

22

Мусієнко С.В.,
Колесников А.Ю.

повноважень органів виконавчої
влади"
Розпорядження голови ОДА
"Про здійснення шефства над
військовими частинами
Збройних Сил України,
02.03.2016 №95-ОД
Національної гвардії України та
Державної прикордонної
служби України"
Розпорядження голови ОДА
"Про здійснення соціальних
виплат внутрішньо
переміщеним особам"

02.07.2016 №340-ОД

до 05.07.2019
п.1.3. - до
25.12.2019

до 15.07.2019
до 15.10.2019

Розпорядження голови ОДА
"Про відзначення в Сумській
області 100-річчя подій
до 01.07.2019
Української революції 191709.12.2016 №630-ОД
до 01.12.2019
1921 років та вшанування
пам'яті її учасників на період до
2021 року"
Розпорядження голови ОДА
"Про утворення обласного
штабу з координації дій щодо
попередження та реганування
22.12.2016 №660-ОД до 22.12.2019
на надзвичайні ситуації,
пов"язані з ускладненням
погодних умов в осінньозимовий період "

23 Журавель Н.М.

Розпорядження голови ОДА
до 15.07.2019
"Про стан та перспективи
виконання повноважень у галузі 30.12.2016 №686-ОД до 15.10.2019
зайнятості населення, праці та
заробітної плати"

Мусієнко С.В.,
Дмитренко О.І.

Розпорядження голови ОДА
"Про утворення координаційної
робочої групи з питань внесення
до Державного земельного
28.04.2017 №239-ОД до 20.12.2019
кадастру відомостей про
земельні ділянки на території
Сумської області, що належать
до земель оборони"

24

П'явка В.Б.,
25 Мусієнко С.В.,
Марищенко Т.О.

Розпорядження голови ОДА
"Про організацію подання
відомостей про виборців
органам ведення Державного
реєстру виборців у Сумській
області"

до 07.07.2019
до 07.08.2019
до 07.09.2019
07.06.2017 №322-ОД
до 07.10.2019
до 07.11.2019
до 07.12.2019

12

26

Розанова О.М..,
Стрижак С.П.

27 Журавель Н.М.

28 Мусієнко С.В.

29 Холодьон С.І.

30 Борута Н.В.

31 Холодьон С.І.

32 Борута Н.В.

Розпорядження голови ОДА
"Про підвищення рівня
охоплення соціальними
послугами осіб територіальними 12.06.2017
центрами соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг)"
Розпорядження голови ОДА
"Про Регіональну угоду між
Стороною органів влади
Сумської області, Спільним
представницьким органом
13.07.2017
Сторони профспілок Сумської
області та Спільним
представницьким органом
Сторони роботодавців Сумської
області на 2017-2018 роки"
Розпорядження голови ОДА
"Про затвердження Порядку
створення і використання
регіонального матеріального
01.09.2017
резерву для запобігання і
ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій"
Розпорядження голови ОДА
"Про приведення до вимог
04.09.2017
чинного законодавства
містобудівної документації"
Розпорядження голови ОДА
"Про організацію проведення
інформаційних днів"

№329-ОД

до 05.07.2019
до 05.10.2019

№393-ОД до 25.07.2019

№484-ОД

до 20.09.2019
до 20.12.2019

№495-ОД до 10.07.2019

до 05.07.2019
до 05.08.2019
до 05.09.2019
11.09.2017 №506-ОД
до 05.10.2019
до 05.11.2019
до 05.12.2019

Розпорядження голови ОДА
"Про створення постійно
діючих комплексних робочих
груп з питань забезпечення
22.09.2017 №541-ОД
надійності та безпеки
експлуатації об'єктів соціальної
інфраструктури"
Розпорядження голови ОДА
"Про заходи із вшанування
подвигу учасників Революції
Гідності та увічнення пам'яті
25.09.2017 №547-ОД
Героїв Небесної Сотні в
Сумській області на період до
2020 року"

до 10.07.2019
до 10.08.2019
до 10.09.2019
до 10.10.2019
до 10.11.2019
до 10.12.2019

до 24.11.2019

13
(спільно з
розп. голови
Розпорядження голови ОДА
ОДА від
"Про внесення змін до
27.11.2009
Колесников А.Ю., розпорядження голови Сумської
33
30.11.2017 №694-ОД №661)
Мусієнко С.В.
обласної державної
до 25.07.2019
адміністрації від 27 листопада
до 25.08.2019
2009 року №661"
до 25.09.2019
до 25.10.2019
Розпорядження голови ОДА
"Про організацію роботи щодо
до 15.07.2019
забезпечення в області
до 15.08.2019
реалізації повноважень органів
до 15.09.2019
34 Журавель Н.М.
02.01.2018 №1-ОД
місцевого самоврядування в
до 15.10.2019
частині державного контролю за
до 15.11.2019
додержанням законодавства про
до 15.12.2019
працю"
Розпорядження голови Сумської
ОДА "Про організацію роботи
35 Мусієнко С.В.
08.02.2018 №80-ОД до 01.12.2019
консультативних пунктів з
питань цивільного захисту"

36 Шульга Ж.О.

37 Беспала О.В.

38 Журавель Н.М.

39 Шульга Ж.О.

40

Качура О.О.,
Розанова О.М.

Розпорядження голови Сумської
ОДА "Про затвердження Плану
до 10.07.2019
спроможних мереж надання
22.05.2018 №311-ОД
до 10.10.2019
первинної медичної допомоги
Сумської області "
Розпорядження голови Сумської
ОДА "Про заходи щодо
забезпечення якості та
01.06.2018
безпечності харчування дітей у
організованих колективах"
Розпорядження голови Сумської
ОДА "Про затвердження плану
заходів з реалізації Стратегії
розвитку малого і середнього
13.06.2018
підприємництва в Україні на
період до 2020 року на території
Сумської області"
Розпорядження голови Сумської
ОДА "Про удосконалення
03.07.2018
медичної допомоги хворим з
орфанними захворюваннями"
Розпорядження голови Сумської
ОДА "Про затвердження плану
заходів щодо підтримки
16.07.2018
розвитку системи спортивної
реабілітації учасників бойових
дій"

№351-ОД

до 05.07.2019
до 05.10.2019

до 01.07.2019
№366-ОД до 01.10.2019
до 01.01.2020

№413-ОД

до 05.07.2019
до 05.10.2019

№435-ОД

до 05.07.2019
до 05.10.2019

14
Розпорядження голови Сумської
ОДА "Про заходи щодо
забезпечення реалізації та
41 Скосар А.В.
гарантування конституційного 21.09.2018 №552-ОД до 05.07.2019
права на звернення до органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування"
Розпорядження голови Сумської
ОДА "Про затвердження плану
42 Мусієнко С.В.
заходів технічної модернізації 29.10.2018 №633-ОД до 10.12.2019
системи оповіщення Сумської
області"
до 20.07.2019
Розпорядження голови Сумської
Дем“яненко А.О.,
до 20.08.2019
ОДА "Про соціальний захист
Комар І.І.,
до 20.09.2019
43
дітей, які постраждали
29.11.2018 №715-ОД
Розанова О.М.,
до 20.10.2019
внаслідок воєнних дій та
Євдоченко С.М.
до 20.11.2019
збройних конфліктів"
до 20.12.2019
п.2.13. до
02.07.2019 до
02.08.2019 до
Беспала О.В.,
Розпорядження голови Сумської
02.09.2019 до
44 Кошевецька В.П., ОДА "Про розподіл бюджетних 29.11.2018 №719-ОД
02.10.2019
Євдоченко С.М.
коштів"
п.2.15 до
10.07.2019 до
10.10.2019
Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про обласний фестиваль
45 Шинкаренко О.В.
03.12.2018 №720-ОД до 15.12.2019
народної творчості "З любов“ю
вічною до тебе, рідний краю!»
Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про затвердження плану
комплектування Навчальнометодичного центру цивільного
захисту та безпеки
до 10.07.2019
Мусієнко С.В.,
життєдіяльності Сумської
п.2.4. до
46
04.12.2018 №723-ОД
Кошевецька В.П. області на 2019 рік з навчання
01.09.2019
керівного складу та фахівців,
до 10.10.2019
діяльність яких пов“язана з
організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного
захисту»
Спільне розпорядження голови
Сумської ОДА «Про
організацію підвищення
кваліфікації державних
№79447 Яременко Н.А.
29.12.2018
до 25.12.2019
службовців, посадових осіб
ОД/40
органів виконавчої влади та
органів місцевого
самоврядування, депутатів

15

48 Качура О.О.

49 Борута Н.В.

50 Попов А.П.

51 Мусієнко С.В.

місцевих рад, працівників
підприємств, установ,
організацій державної та
комунальної форм власності
області у 2019 році»
Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про створення умов для
подальшого розвитку
02.01.2019
параолімпійського і
дефлімпійського руху в
Сумській області»
Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про заходи з підготовки
та відзначення в Сумській
09.01.2019
області у 2019 році Дня
вшанування учасників бойових
дій на території інших держав»
Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про стан ведення
військового обліку громадян на
10.01.2019
території Сумської області у
2018 році та завдання на 2019
рік»
Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про основні напрями
підготовки і завдання
15.01.2019
цивільного захисту Сумської
області 2019 рік»

№10-ОД

п.3.2., 3.4
до 10.07.2019
до 10.10.2019
п.3.1, 3.3
до 10.12.2019

№13-ОД

до 01.12.2019

№14-ОД

до 20.12.2019

№22-ОД

до 01.07.2019
до 25.12.2019

Борута Н.В.,
Шинкаренко О.В.,
Мусієнко С.В.,
Яременко Н.А.,
Спільне Розпорядження «Про
52 Беспала О.В.,
відзначення 80-ї річниці
21.01.2019 №27-ОД/3 до 15.12.2019
Качура О.О.,
утворення Сумської області»
Коваленко О.В.,
Колесников А.Ю.,
Шульга Ж.О.
Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про затвердження плану
Качура О.О.,
заходів щодо реалізації у
Беспала О.В.,
Сумській області Національної
Холодьон С.І.,
стратегії з оздоровчої рухової
53
28.01.2019 №57-ОД до 25.12.2019
Ковратовський
активності в Україні на період
В.М.,
до 2025 року «Рухова
Розанова О.М.
активність- здоровий спосіб
життя- здорова нація» на 2019
рік»

16
Льовшин Н.О.,
Розанова О.М.,
Беспала О.В.,
54
Борута Н.В.,
Степанідін П.В.,
Дем`яненко А.О.

Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про затвердження плану
заходів з реалізації у Сумській
30.01.2019 №62-ОД
області правопросвітницького
проекту «Я маю право!» у 2019
році»

Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про організацію та
прведення чергового призову
55 Мусієнко С.В.
14.02.2019
громадян України на строкову
військову службу у квітнічервні 2019 року»
Розпорядження голови Сумської
Шульга Ж.О.,
ОДА «Про затвердження плану
56 Кошевецький І.В., першочергових дій по
19.02.2019
Згонник В.П.
створенню в Сумській області
госпітальних округів»
Розпорядження голови Сумської
Борута Н.В.,
ОДА «Про план заходів щодо
Яременко Н.А.,
реалізації в Сумській області у
Беспала О.В.,
2019 році Концепції
57
28.02.2019
Розанова О.М.,
вдосконалення інформування
Качура О.О.,
громадськості з питань
Шинкаренко О.В. євроатлантичної інтеграції
України на 2017-2020 роки»
Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про затверження Плану
організаційних і практичних
заходів щодо запобігання
58 Мусієнко С.В.
28.02.2019
загибелі людей на водних
об`єктах області під час
літнього купального сезону
2019 року»

до 05.07.2019
до 05.10.2019

№96-ОД

до 08.07.2019

№108-ОД

до 05.07.2019
до 05.10.2019

№120-ОД

до 20.09.2019
до 20.12.2019

до 05.07.2019
№121-ОД до 05.08.2019
до 05.09.2019

Розанова О.М.,
59 Кошевецька В.П.,
Колесников А.Ю.

до 10.07.2019
Розпорядження голови Сумської
до 10.08.2019
ОДА «Про надання населенню
до 10.09.2019
06.03.2019 №133-ОД
житлових субсидій у грошовій
до 10.10.2019
та готівковій формі»
до 10.11.2019
до 10.12.2019

Борута Н.В.,
Гапєєва Л.А.,
Журавель Н.М.,
Качура О.О.,
60
Розанова О.М.,
Колесников А.Ю.,
Беспала О.В.,
Шинкаренко О.В.

Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про план заходів щодо
реалізації в Сумській області у
до 20.09.2019
21.03.2019 №164-ОД
2019 році Стратегії комунікації
до 20.12.2019
у сфері європейської інтеграції
на 2018-2021 роки»

17
Розанова О.М.,
Колесников А.Ю.,
61 Борута Н.В.,
Шинкаренко О.В.,
Беспала О.В.

62 Колесников А.Ю.

Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про заходи, пов`язані з
33-ми роковинами
29.03.2019 №180-ОД до 20.12.2019
Чорнобильської катастрофи, у
Сумській області»
Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про розвиток теплового
до 01.07.2019
та водопровідно08.04.2019 №207-ОД
до 20.12.2019
каналізаційного господарства
області»

Коваленко О.В.,
Кошевецька В.П.,
Беспала О.В.,
Шинкаренко О.В.,
Колесников А.Ю.,
Ковратовський
Розпорядження голови Сумської
В.М.,
63
ОДА «Про організацію роботи у 10.04.2019
Розанова О.М.,
сфері публічних закупівель»
Радченко А.П.,
Холодьон С.І.,
Мусієнко С.В.,
Левченко О.В.,
Згонник В.П.,
Кошевецький І.В.
Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про проведення сьомої
Мусієнко С.В.,
64
державної інвентаризації
24.04.2019
Колесников А.Ю.
радіоактивних відходів у
Сумській області»
Розпорядження голови Сумської
ОДА «Про схвалення проекту
змін до Обласної програми
здійснення компенсаційних
Розанова О.М.,
виплат за пільговий проїзд
65
12.04.2019
Кошевецька В.П. окремих категорій громадян
автомобільним транспортом на
автобусних маршрутах
загального користування на
2016-2020 роки»
Розпорядження голови Сумської
Яременко Н.А.,
ОДА «Про першочергові заходи
Колесников А.Ю.,
66
з підготовки до проведення
26.04.2019
Холодьон С.І.,
Всеукраїнського перепису
Коваленко О.В.
населення 2020 року»
Розпорядження голови Сумської
Беспала О.В.,
ОДА «Про організацію
Мусієнко С.В.,
проведення у 2019 році
67
26.04.2019
Шульга Ж.О.,
зовнішнього незалежного
Деряпа А.В.
оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі

п.1., 2.1.,п.2.2.
№210-ОД до 25.07.2019
до 25.10.2019

№237-ОД до 20.09.2019

№211-ОД до 12.05.2019

№238-ОД

до 05.06.2019
до 05.07.2019

№239-ОД до 01.07.2019

18
повної загальної освіти»
Колесников А.Ю., Розпорядження голови Сумської
до 10.07.2019
Кошевецька В.П., ОДА «Про підсумки
до 25.07.2019
Шинкаренко О.В., проходження опалювального
до 10.08.2019
68 Розанова О.М.,
сезону 2018-2019 років та
26.04.2019 №241-ОД
до 25.08.2019
Кошевецький І.В., підготовку галузей екоміки до
до 10.09.2019
Згонник В.П.,
роботи в осінньо-зимовий
до 25.09.2019
Борута Н.В.
період 2019-2020 років»
Борута Н.В.,
Шинкаренко О.В.,
Розпорядження голови Сумської
Беспала О.В.,
ОДА «Про відзначення в
Качура О.О.,
Сумській області у 2019 році
Мусієнко С.В.,
Дня пам`яті та примирення, Дня
до 30.10.2019
69 Розанова О.М.,
26.04.2019 №243-ОД
перемоги над нацизмом у
до 15.12.2019
Шульга Ж.О.,
Другій світовій війні та 75-ї
Кошевецький І.В.,
річниці вигнання нацистів з
Згонник В.П.,
України»
Колесников А.Ю.,
Холодьон С.І.
Борута Н.В.,
Шинкаренко О.В., Розпорядження голови Сумської
Качура О.О.,
ОДА «Про відзначення в
70
22.05.2019 №295-ОД до 03.07.2019
Беспала О.В.,
Сумській області 23-ї річниці
Мусієнко С.В.,
Конституції України»
Шульга Ж.О.
Качура О.О.,
Беспала О.В.,
Розпорядження голови Сумської
Дем`яненко А.О., ОДА «Про організацію
Розанова О.М.,
оздоровлення, відпочинку та
71
22.05.2019 №296-ОД до 06.09.2019
Кошевецька В.П., зайнятості дітей, учнівської та
Мусієнко С.В.,
студентської молоді влітку 2019
Шульга Ж.О.,
року»
Борута Н.В.
Коваленко О.В.,
Колесников А.Ю.,
Розпорядження голови Сумської
Кошевецька В.П.,
ОДА «Про контроль за
72 Беспала О.В.,
24.05.2019 №303-ОД до 01.12.2019
ефективним використанням
Шульга Ж.О.,
бюджетних коштів»
Кошевецький І.В.,
Згонник В.П.
Доручення голови Сумської ОДА

1 Колесников А.Ю.

Доручення голови ОДА "Про
стан водопостачання в області
та забезпечення доброякісною
водою на 2015-2020 роки"

2 Деряпа А.В.

Доручення голови ОДА "Про
заходи щодо захисту державних 27.10.2017 №7-ОД
інформаційних ресурсів"

10.09.2015 №13-ОД

до 01.12.2019

до 10.07.2019
до 10.10.2019
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Журавель Н.М.,
Шульга Ж.О.,
3 Кошевецька В.П.,
Дмитренко О.І.,
Дем’яненко А.О.

4 Дем`яненко А.О.

Доручення голови ОДА "Про
заходи щодо усунення недоків,
виявлених під час перевірки
фінансово-господарської
діяльності Сумської обласної
державної адміністрації, стану 04.02.2019 №1-ОД
дотримання вимог
законодавства з використання
коштів місцевих бюджетів,
майна та земель у Сумській
області"
Доручення голови ОДА "Про
захист житлових та майнових
прав дітей-сиріт, дітей,
21.02.2019 №3-ОД
позбавлених батьківського
піклування"

до 20.07.2019
до 20.10.2019

до 10.07.2019

V.Основні організаційні заходи
Щомісяця
Підготовка до сесій міської ради, засідань постійних комісій
Сизон Т.А., Яременко Н.А.
Засідання виконавчого комітету міської ради
Дубовик Л.І., Яременко Н.А.
Навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради
Дубовик Л.І., Яременко Н.А.
Інформаційна нарада з керівниками підприємств, організацій та установ
Дубовик Л.І., Яременко Н.А.
Нарада з головами квартальних комітетів міста
Дубовик Л.І., Яременко Н.А.
Два рази на місяць
Прийом громадян секретарем міської ради
Сизон Т.А., Скосар А.В.
Виїзні прийоми громадян з особистих питань секретарем міської ради,
першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради, керуючим справами виконкому
секретар міської ради, перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів
ради, керуючий справами виконкому,
Скосар А.В.

20

Щотижнево
Робоча нарада з керівниками виконавчих органів міської ради та
комунальних підприємств
Дубовик Л.І., Яременко Н.А.
Прийом громадян першим заступником міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами виконкому
перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, керуючий
справами виконкому, Скосар А.В.
Пряма «гаряча» телефонна лінія керівництва міської ради з мешканцями
міста
перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, керуючий
справами виконкому, Скосар А.В.
СЕРПЕНЬ
День Національної поліції України
Мусієнко С.В.
Заходи з нагоди Дня Державного Прапора та Дня незалежності України
Борута Н.В., Шинкаренко О.В.
Конференція педагогічних працівників
Беспала О.В.
Заходи з нагоди Дня підприємця
Журавель Н.М.
ВЕРЕСЕНЬ
Свято Першого дзвоника (День знань)
Беспала О.В.
Заходи з нагоди Дня міста
Секретар міської ради, перший заступник
міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керуючий справами
виконкому,
керівники виконавчих органів міської ради
Міський пленер художників "Барви Малевича"
Шинкаренко О.В.

21

Заходи з нагоди Дня фізичної культури та спорту
Качура-Редько О.О., Євдоченко С.М.
Заходи з нагоди виставки-ярмарку "Конотопська сотня - 2019"
Журавель Н.М.
Заходи з нагоди Дня усиновлення
Дем’яненко А.О.
ЖОВТЕНЬ
Заходи з нагоди Дня працівників освіти
Беспала О.В.
Заходи з нагоди Дня людей похилого віку та Дня ветерана
Розанова О.М.
Обласне патріотичне свято «Козацькому роду нема переводу»
Шинкаренко О.В.
Заходи з нагоди Дня захисника України
Борута Н.В., Шинкаренко О.В.
Заходи з нагоди визволення України від фашистських загарбників
Борута Н.В., Шинкаренко О.В.
ЛИСТОПАД
Заходи з нагоди Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва
Шинкаренко О.В.
Заходи з нагоди Дня працівників соціальної сфери
Розанова О.М.
Заходи з нагоди Дня студента
Качура-Редько О.О.
День Гідності і Свободи
Борута Н.В., Шинкаренко О.В.
Заходи до Дня пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій
Борута Н.В., Шинкаренко О.В.
ГРУДЕНЬ
Заходи з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю
Розанова О.М.
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Заходи з нагоди Міжнародного дня волонтера
Розанова О.М., Борута Н.В.
Заходи з нагоди Дня Збройних Сил України
Шинкаренко О.В., Мусієнко С.В.
Заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування
Яременко Н.А., Шинкаренко О.В.
Заходи з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
Розанова О.М., Борута Н.В.
Заходи з нагоди Дня святого Миколая
Шинкаренко О.В., Беспала О.В.,
Дем’яненко А.О., Комар І.І.
Засідання комісій, рад, колегій, комітетів виконкому
Назва комісії
Терміни
Голова комісії

№
з/ч
1.
Комісія з питань боротьби зі
злочинністю
при
виконкомі
міської ради
2.
Комісія з питань захисту прав
дитини при виконкомі міської
ради
3.
Консультативна рада з питань
соціального захисту громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи
4.
Комісія з дотримання Закону
України «Про засади державної
мовної політики»
5.
Атестаційна комісія
6.

7.

щопонеділка
о 13.00

Сизон Т.А.

не рідше ніж
1 раз на
місяць
по мірі
необхідності

Сизон Т.А.

щоквартально

Сизон Т.А.

1 раз на 4
роки
Комісія із загальнообов’язкового
по мірі
державного
соціального необхідності
страхування
у
зв’язку
з
тимчасовою
втратою
працездатності
Комісія з питань розслідування
по мірі
нещасних випадків невиробничого необхідності
характеру

Сизон Т.А.

Сизон Т.А.

Сизон Т.А.

Сизон Т.А.
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8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Міська
надзвичайна
протиепідемічна комісія
Комісія
з
питань
розгляду
випадків
материнської
та
малюкової смертності
Координаційна рада з питань
протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу
Міська рада з питань безпечної
життєдіяльності населення
Громадська комісія з житлових
питань
Міська комісія з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
Міська надзвичайна
протиепізоотична комісія при
Конотопській міській раді
Постійно діюча міжвідомча
комісія з розгляду питань,
пов’язаних з відключенням
окремих житлових приміщень,
житлових будинків від мереж
центрального опалення та
гарячого водопостачання
Міська координаційна рада з
питань безпеки дорожнього руху

по мірі
необхідності
по мірі
необхідності

Сизон Т.А.

щоквартально

Сизон Т.А.

щоквартально

Сизон Т.А.

щомісячно

Омельченко Т.П.

щомісячно

Омельченко Т.П.

щоквартально

Омельченко Т.П.

по мірі
надходження
звернень

Омельченко Т.П.

по мірі
надходження
звернень
Міська комісія з питань евакуації щоквартально
Постійно діюча комісія з питань щотижнево
будівництва,
обстеження
житлового
фонду,
вибору
земельних ділянок, розміщення
малих архітектурних форм для
здійснення
підприємницької
діяльності, розміщення зовнішньої
реклами та присвоєння адрес
будівлям
Комісія з питань забезпечення
по мірі
своєчасності і повноти сплати
необхідності
податків і платежів та ефективного
використання бюджетних коштів
Конкурсна комісія для визначення
по мірі
банку переможця по розміщенню необхідності

Омельченко Т.П.

Сизон Т.А.

Омельченко Т.П.
Омельченко Т.П.

Омельченко Т.П.

Омельченко Т.П.
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тимчасово вільних коштів
міського бюджету на депозитних
рахунках
21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

30.

Комісія з питань
енергозбереження у м.Конотопі
Конкурсний комітет з підготовки
та проведення конкурсів з
перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального
користування
Комітет забезпечення доступності
інвалідів та інших маломобільних
груп населення до об’єктів
соціальної та інженернотранспортної інфраструктури
Міська комісія з питань контролю
за дотриманням автомобільними
перевізниками міста вимог умов
договорів по здійсненню
пасажирських перевезень та
перевезення пільгових категорій
населення
Рада з питань інвестиційного
розвитку міста
Спостережна
комісія
при
виконкомі міської ради
Адміністративна
комісія
при
виконкомі міської ради

щоквартально

Омельченко Т.П.

по мірі
необхідності

Омельченко Т.П.

щоквартально

Омельченко Т.П.

два рази на
місць

Омельченко Т.П.

по мірі
необхідності
по мірі
необхідності
1-а та 3-я
середа місяця
о 13.00
у
справах
по мірі
(невійськової) необхідності

Омельченко Т.П.

під час
проведення
призову у
весняний та
осінній
період
Комісія з проведення безплатного
по мірі
капітального
ремонту
жилих необхідності
будинків (квартир) інвалідів війни,
осіб, що мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, членів сімей

Омельченко Т.П.

Міська
комісія
альтернативної
служби
Комісія по призову громадян на
службу до Збройних сил України

Омельченко Т.П.
Омельченко Т.П.
Омельченко Т.П.

Омельченко Т.П.
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загиблих військовослужбовців та
прирівняних до них осіб
31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.
38.

39.
40.

41.

42.

Комісія з розгляду заяв громадян з
питань призначення всіх видів
соціальної допомоги та надання
пільг за фактичним місцем
проживання
Тимчасова комісія з питань
погашення
заборгованості
із
заробітної
плати
(грошового
забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат
Комісія по визначенню технічного
стану автомобілів інвалідів
Комісія по розгляду заяв деяких
категорій осіб про виплату
грошової
компенсації
на
придбання житла
Комісія з питань соціального
захисту осіб, потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Комісія з питань поновлення прав
реабілітованих

щочетверга,
в міру
надходження
заяв

Омельченко Т.П.

по мірі
необхідності

Омельченко Т.П.

по мірі
необхідності
по мірі
необхідності

Омельченко Т.П.

по мірі
необхідності

Омельченко Т.П.

у разі
надходження
заяв
Комісія по наданню одноразової щомісячно до
матеріальної допомоги
15 числа
Комісія з питань призначення
по мірі
(відновлення) соціальних виплат необхідності
внутрішньо переміщеним особам
Опікунська рада при виконавчому
по мірі
комітеті міської ради
необхідності
Комісія із звільнення громадян,
по мірі
що мають рідних, від плати за необхідності
надання
соціальних
послуг
територіальним
центром
соціального обслуговування
Комісія по розгляду заяв членів
по мірі
сімей
загиблих необхідності
військовослужбовців та інвалідів
про виплату грошової компенсації
на придбання житла
Комісія з питань обстеження
квітень,
пасажирообігу
на
міському жовтень та по

Омельченко Т.П.

Омельченко Т.П.

Омельченко Т.П.
Омельченко Т.П.
Омельченко Т.П.
Омельченко Т.П.

Омельченко Т.П.

Омельченко Т.П.
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електро-,
автотранспорті
мірі
загального користування
необхідності
раз на
півріччя

Омельченко Т.П.

по мірі
необхідності

Омельченко Т.П.

щопівріччя

Дубовик Л.І.
Дубовик Л.І.

49.

Комісія для моніторингу та
обстеження місць здійснення
роздрібної торгівлі підакцизними
товарами

в міру
надходження
заяв
по мірі
необхідності
по мірі
надходження
заяв
по мірі
необхідності

50.

Рада з питань координації
щоквартально
діяльності у сфері захисту прав
споживачів
Спеціальна комісія для вжиття
два рази на
заходів щодо запобігання різкому
місць
зростанню безробіття під час
масового вивільнення працівників
Координаційна рада з питань
щоквартально
розвитку підприємницької
діяльності на території міської
ради
Конкурсна комісія на заміщення
згідно з
вакантних посад посадових осіб
чинним
місцевого самоврядування
законодавств
ом у
визначені
терміни
Експертна комісія міської ради з
по мірі
питань службової інформації
необхідності

Дубовик Л.І.

43.

44.

45.
46.

47.
48.

51.

52.

53.

54.

Міська координаційна рада з
вирішення
питань
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостями
Комісія з питань координації
діяльності щодо попередження
насильства в сім’ї
Рада з питань культури у
м.Конотопі
Комісія з питань розгляду заяв на
оренду комунального майна та
проведення конкурсів
Комісія з питань передачі об’єктів
до комунальної власності
Узгоджувальна комісія з
вирішення земельних суперечок

Дубовик Л.І.
Дубовик Л.І.
Дубовик Л.І.

Дубовик Л.І.

Дубовик Л.І.

Дубовик Л.І.

Дубовик Л.І.
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55.

56.
57.

Комісія по перевірці наявності та
по мірі
стану документів і справ з грифом необхідності
ДСК
Комісія
з
розгляду
по мірі
електронних петицій
необхідності
Комісія з розгляду повторних
по мірі
звернень громадян
надходження
звернень

Керуючий справами виконкому

Дубовик Л.І.
Дубовик Л.І.
Дубовик Л.І.

Л.ДУБОВИК

