
“Затверджую”  

 Заступник міського голови   

 

___________ В.П.Кошевецька 

           

П Л А Н 

роботи управління економіки міської ради на  БЕРЕЗЕНЬ 2015 року 

№ 

з/п Передбачені заходи, види робіт 
Термін виконання Відповідальний 

1.  Підготовка довідок та участь в апаратних нарадах  Кожен понеділок Гапєєва Л.А. 

Дмитренко О.І. 

2.  Участь у засіданні виконавчого комітету 30.03.2015 Гапєєва Л.А.  

3.  Участь в засіданні депутатських комісій 23.03.2015 Гапєєва Л.А. 

Дмитренко О.І. 

4.  Участь в засіданні сесії міської ради 25.03.2015 

 

Гапєєва Л.А. 

Дмитренко О.І. 

5.  Участь в роботі комісії по розгляду протоколів про адміністративні правопорушення перша, третя середа 

місяця 
Гапєєва Л.А. 

6.  Підготовка та надання до фінансового управління щомісячної інформації щодо тарифів на ЖКП 

та рівнів їх відшкодування станом на 01.12.2014 
До 02.03.2015 Шанайда І.В. 

7.  Підготовка та надання щомісячної інформації щодо тарифів на ЖКП до УЖКГ ОДА на лист від 

08.102012 №2/1538 станом на 01.12.2014 

До 02.03.2015 Шанайда І.В. 

8.  Підготовка інформації щодо виконання показників соціально-економічного розвитку міста за 

лютий 2015 року для розгляду на апаратній нараді 

До 05.03.2015 Шанайда І.В. 

9.  Підготовка узагальненої інформації щодо фінансово-економічних показників діяльності 

підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг за лютий 2015 року 

До 05.03.2015 Шанайда І.В. 

10.  Підготовка проектів рішень щодо тарифів на житлово-комунальні послуги для розгляду на 

засіданні виконкому міської ради 

До 13.03.2015 Шанайда І.В. 

11.  Підготовка та надання щомісячної інформації до ОДА про стан соціально – економічного 

розвитку міста на лист від 10.06.2010 №01-19/1640 
До 20.03.2015 Шанайда І.В. 

12.  Підготовка та надання щомісячної інформації щодо показників преміювання керівників                       

КП «КТУ» та КП «ФПМП» 
До 20.03.2015 Шанайда І.В. 

13.  Підготовка інформації щодо тарифів на ЖКП по містам Сумської області та України  До 25.03.2015 Шанайда І.В. 

14.  Аналіз виконання планів доходів та витрат підприємствами, які надають ЖКП за грудень та 

період з початку 2014 року на виконання розпорядження міського голови  від 27.11.2008 №328-р 

До 25.03.2015 Шанайда І.В. 

15.  Перевірка та доведення планів доходів та витрат на лютий 2015 року до підприємств – надавачів 

ЖКП міста на виконання розпорядження міського голови  від 27.11.2008 № 328-р 

До 31.03.2015 Шанайда І.В. 



16.  Підготовка та надання інформації щодо зміни тарифів на послуги з теплопостачання до УЖКГ 

ОДА на лист від 24.06.2014 №2/1382 
Щочетверга Шанайда І.В. 

17.  Підготовка інформації на виконання доручень міського голови, які стосуються тарифної 

політики, діяльності підприємств – надавачів ЖКП міста 
Постійно Шанайда І.В. 

18.  Розгляд розрахункових матеріалів щодо зміни тарифів на житлово-комунальні послуги По міри 

надходження 

Шанайда І.В. 

19.  Підготовка інформації на апаратну нараду щодо результатів роботи промислових підприємств 

міста за січень 2015 року 

До 05.02.2015 Чибишева В.А. 

20.  Підготовка узагальненої таблиці щодо обсягів виробництва промислових підприємств міста за 

2014 рік 

До 06.02.2015 Чибишева В.А. 

21.  Підготовка та надання інформації  на виконання протокольного доручення апаратної та робочої 

наради при міському голові від 15.12.2014, щодо встановлення та утримання зупинок 

громадського транспорту 

До 12.02.2015 Чибишева В.А. 

22.  Підготовка та надання інформації  на виконання протокольного доручення апаратної та робочої 

наради при міському голові від 29.09.2014, щодо повернення коштів КП «КТУ», які були 

виділені з міського бюджету на розвиток комунального підприємства для закупівлі рейкової 

колії 

До 12.02.2015 Чибишева В.А. 

23.  Підготовка на надання інформації до Конотопської міжрайонної прокуратури на вимогу від 

09.02.2012 №113-1040 вих 12 щодо проведених закупівель товарів, робіт і послуг за державні 

кошти 

До 27.02.2015 Чибишева В.А. 

24.  Відстеження оновлення законодавчої бази, що стосується роботи управління економіки Щоденно протягом 

тижня 

Чибишева В.А. 

25.  Перевірка документів та реєстрація проектів договорів щодо здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг розпорядниками бюджетних коштів та комунальними підприємствами міста 

Щоденно протягом 

тижня 

Чибишева В.А. 

26.  Збір, узагальнення та надання інформації для розміщення на офіційному сайті Конотопської 

міської ради на сторінці «Звіти державних закупівель». Здійснення контролю за наданням 

розпорядниками бюджетних коштів інформації 

Протягом тижня 

Чибишева В.А. 

27.  Забезпечення координації закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти Протягом тижня Чибишева В.А. 

28.  Розміщення укладених договорів управління економіки Конотопської міської ради на 

офіційному веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області 

(www.zakupivli.sm.gov.ua) 

Протягом тижня 

Чибишева В.А. 

29.  Приймання участі у засіданнях комітетів з конкурсних торгів розпорядників бюджетних коштів 

при проведенні ними конкурсних процедур  

Протягом місяця по 

мірі проведення 

процедур 

Чибишева В.А. 

30.  Робота зі зверненнями громадян з питань роботи проводового радіо та телефонного зв'язку   Протягом  

місяця 

Чибишева В.А. 

31.  Робота зі зверненнями громадян з питань роботи міського електротранспорту   Протягом  Чибишева В.А. 



місяця 

32.  Робота зі зверненнями громадян та перевізників з питань пасажирських перевезень в місті Щоденно Чибишева В.А. 

33.  Моніторинг звернень громадян з питань пасажирських перевезень, які надійшли до громадської 

приймальні, управління економіки, служби 1506, на «гарячу» телефонну лінію та зворотній 

зв’язок 

Щоденно Чибишева В.А. 

34.  Моніторинг щодо виїзду громадського транспорту міських маршрутів на лінію  Щоденно Чибишева В.А. 

35.  Прийняття участі в складі комісії у здійсненні контролю за дотриманням автомобільними 

перевізниками міста вимог умов договорів про здійснення пасажирських перевезень 

2 рази на тиждень 

протягом місяця 
Чибишева В.А. 

36.  Підготовка матеріалів та прийняття участі у засіданнях комісії з питань контролю за 

дотриманням автомобільними перевізниками міста вимог умов договорів про здійснення 

пасажирських перевезень та виконанню державного замовлення на перевезення пільгової 

категорії населення та ведення протоколів засідань 

2 рази на тиждень 

після здійснення 

перевірок протягом 

місяця 

Чибишева В.А. 

37.  Підготовка та аналіз показників роботи транспорту Щоп’ятниці Чибишева В.А. 

38.  Заповнення форм №503, 504 «Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з 

нерезидентом» «Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з 

нерезидентом» для АТ «Ощадбанк» за проектом НЕФКО 

До 01.03.2015 Загородня А.М. 

39.  Підготовка та надання міському голові інформації щодо стану запиту на одержання міжнародної 

технічної допомоги 
До 01.03.2015 Загородня А.М. 

40.  Підготовка та надання до Корпорації НЕФКО балансової звітності за енергоефективним 

проектом 2012 року 
До 15.03.2015 Загородня А.М. 

41.  Підготовка проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми економічного та 

соціального розвитку м.Конотоп на 2015 рік» 
До 15.03.2015 Загородня А.М. 

42.  Коригування заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку на період до 2020 року До 20.03.2015 Загородня А.М. 

43.  Проведення моніторингу оголошених конкурсів для відбору інфраструктурних проектів Щоп’ятниці  Загородня А.М. 

44.  Розгляд пропозицій виконавчих органів міської ради щодо розробки проектів міських цільових 

програм та внесення змін до діючих програм, підготовка висновків про доцільність та 

відповідність 

Постійно Загородня А.М. 

45.  Надання виконавчим органам міської ради консультативно-методичної допомоги щодо 

підготовки проектів міських цільових програм, заповнення форм звітності, моніторингу  
Протягом місяця Загородня А.М. 

46.  Підготовка проектної заявки до Посольства Естонії в Україні щодо надання підтримки проекту 

«Створення інтелектуальної транспортної системи» 
Протягом місяця Загородня А.М. 

47.  Підготовка проектної заявки до Посольства Естонії в Україні щодо надання підтримки проекту 

«Партнерство як механізм для покращення міського бізнес-середовища» 
Протягом місяця Загородня А.М. 

48.  Контроль за проходженням проектами рішень міської ради, виконавчого комітету регуляторної 

процедури (підготовка висновків, супровідні процедури) 
Постійно Загородня А.М. 

49.  Надання консультативно-методичної допомоги щодо процедури прийняття регуляторних актів, 

підготовки звітів про відстеження результативності регуляторних актів, підготовки аналізів 
Постійно Загородня А.М. 



регуляторного впливу 

50.  Адміністративний супровід узгоджувально-реєстраційних процедур для проекту «Підвищення 

енергоефективності освітніх закладів м.Конотоп» (SUDeP – «Угода мерів») 
Протягом місяця Загородня А.М. 

51.  Співпраця з координаторами програми DemoUkrainaDH щодо впровадження на території міста 

демонстраційного енергоефективного проекту «Модернізація системи теплопостачання 

м.Конотоп» 

Протягом місяця Загородня А.М. 

52.  Адміністративний супровід реалізації проекту «Підвищення енергоефективності бюджетних 

закладів м.Конотоп» (НЕФКО) 
Протягом місяця Загородня А.М. 

53.  Підготовка та надання інформації Міністерству фінансів щодо виконання пп.3 п.12 Постанови 

КМУ від 16.02.2011 №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» 

По мірі здійснення 

розпорядниками 

платежів 

Загородня А.М. 

54.  Підготовка інформації на виконання доручень міського голови, які стосуються інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та стратегічного енергозбереження 
Постійно Загородня А.М. 

55.  Підготовка та надання до Департаменту містобудування, архітектури та ЖКГ ОДА інформації 

на лист від 01.10.2013 №01-13/3127 «Про позитивний досвід у сфері енергозбереження» 
До 05.03.2015 Скриннік М.С. 

56.  Оновлення бази даних споживання енергоресурсів  До 30.03.2015 Скриннік М.С. 

57.  Підготовка та відправлення запитів комунальним підприємствам міста щодо споживання ПЕР До 30.03.2015 Скриннік М.С. 

58.  Здійснення щоденного моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів по бюджетних 

закладах міста (заклади освіти, культури, охорони здоров’я), занесення інформації до мережевої 

програми енергомоніторингу 

Постійно Скриннік М.С. 

59.  Прийом та реєстрація листів, що надходять із загального відділу, громадської приймальні, 

установ, підприємств та організацій, карток особистого прийому міського голови та його 

заступників 

Постійно Скриннік М.С. 

60.  Розрахунок лімітів на споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетним закладам міста  

 
Протягом місяця Скриннік М.С. 

61.  Підготовка інформації на робочу нараду щодо споживання енергоресурсів по бюджетних 

установах 
Щочетверга Скриннік М.С. 

62.  Оновлення та підтримка  в актуальному стані інформації на офіційному сайті міської ради за 

розділом «Економічний розвиток»   
Постійно Скриннік М.С. 

63.  Підготовка та надання інформації на запит Сумської ОДА Департаменту економічного розвитку 

торгівлі Сумської ОДА про результати перевірок дотримання формування та застосування цін 

на основні продукти харчування.  

До 03.03.2015 Журавель Н.М. 

64.  Підготовка та надання інформації Департаменту економічного розвитку торгівлі Сумської ОДА 

щодо моніторингу цін на продукти харчування  

До 03.03.2015 Журавель Н.М. 

65.  Підготовка та надання інформації на лист від 11.07.2011 № 01-19/3634 Департаменту 

економічного розвитку торгівлі Сумської ОДА про імідж товарів місцевих виробників. 

До 10.03.2015 Журавель Н.М. 

66.  Підготовка та надання інформації Департаменту економічного розвитку торгівлі Сумської ОДА  До 03.03.2015 Доля О.А. 



щодо моніторингу цін на нафтопродукти 

67.  Підготовка та надання інформації Департаменту економічного розвитку торгівлі Сумської ОДА 

про обсяги реалізації нафто – продуктів, паливно – мастильних матеріалів та ціни на них. 

До 03.03.2015 Доля О.А. 

68.  Підготовка та надання інформації на запит Сумської ОДА головному управлінню економіки 

ОДА про розвиток споживчого ринку 

До 05.03.2015 Доля О.А. 

69.  Підготовка інформації на апаратну нараду щодо розвитку споживчого ринку та малого 

підприємництва за льтий 2015 року 

До 05.03.2015 Доля О.А. 

70.  Підготовка та надання інформації Департаменту економічного розвитку торгівлі Сумської ОДА 

на протокол наради голови ОДА від 17.12.2008 №01-19/4127 про демонополізацію 

регіонального ринку моторного пального 

До 30.03.2015 Доля О.А. 

71.  Аналіз цінової ситуації на споживчому ринку шляхом проведення моніторингу цін на 

нафтопродукти 
Щотижнево  Доля О.А. 

72.  Аналіз цінової ситуації на споживчому ринку шляхом проведення моніторингу цін на основні 

продукти харчування  
Щотижнево Журавель Н.М. 

73.  Участь в роботі комісії по будівництву, обстеженню житлового фонду, по переведенню його з 

житлового в не житловий та малих архітектурних формах 

Щовівторка Журавель Н.М.  

 

74.  Робота з усними зверненнями громадян щодо цін на продукти харчування, правила 

обслуговування населення,  та з усними зверненнями приватних підприємців міста 

Протягом  

місяця 
Журавель Н.М.  

Доля О.А. 

75.  Підготовка інформації на робочі наради щодо соціально-економічних показників сфери торгівлі  Щотижнево Журавель Н.М.  

Доля О.А. 

76.  Інвентаризація діючої мережі Протягом  

місяця 
Журавель Н.М.  

Доля О.А. 

77.  Підготовка рішень виконавчого комітету щодо цілодобового режиму роботи закладів торгівлі  Протягом  

місяця 
Журавель Н.М.  

Доля О.А. 

78.  Проведення заходів направлених на ліквідацію стихійної торгівлі. Протягом  

місяця 
Журавель Н.М.  

Доля О.А. 

79.  Ведення табелю обліку робочого часу щоденно Шуранкова І.І. 

80.  Оформлення наказів щодо діяльності управління та особового складу постійно Шуранкова І.І. 

81.  Забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку постійно Шуранкова І.І. 

82.  Підготовка та подання щомісячного звіту до Пенсійного фонду до 20.03.2015 Шуранкова І.І. 

83.  Підготовка та надання щомісячної звітності до органів казначейства щодо заборгованості за 

бюджетними коштами 

до 07.03.2015 
 

Шуранкова І.І. 

84.  Підготовка та надання інформації на запит фінансового управління про обсяги видатків на 

заробітну плату в розрізі видів нарахувань 
до 05.03.2015 

Шуранкова І.І. 



85.  Підготовка щомісячної звітності щодо укладених договорів на здійснення закупівель за 

бюджетні кошти  
до 05 03 2015 

Шуранкова І.І. 

86.  Підготовка інформації з питань обліку та звітності, інших питань щодо роботи управління за 

дорученням керівництва на запити відповідних органів виконавчої влади, підприємств, 

організацій  

Протягом місяця 
Шуранкова І.І. 

87.  Підготовка інформації щодо закупівель за бюджетні кошти для розміщення на офіційному  веб-

порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області  
Протягом місяця 

Шуранкова І.І. 

88.  Прийом та реєстрація листів, що надходять із загального відділу, громадської приймальні, 

установ, підприємств та організацій, карток особистого прийому міського голови та його 

заступників 

Протягом місяця 
Шуранкова І.І. 

89.  Узагальнення щотижневого плану роботи управління на наступний тиждень, аналіз стану 

виконання розпорядчих документів 
щочерверга 

Шуранкова І.І. 

90.  Узагальнення інформації щодо виконання плану роботи управління поточного тижня 
щоп’ятниці Шуранкова І.І. 

 
Цілі якості:  

 

91.  Оновлення та підтримка  в актуальному стані інформації на офіційному сайті міської ради за 

розділами  «Регуляторна діяльність», «Інвестиційна діяльність», «Енергозбереження» 
Постійно Загородня А.М. 

92.  Участь в засіданні та роботі  комісії по будівництву, обстеженню житлового фонду, по 

переведенню його з житлового в не житловий, по малим архітектурним формам, та погодження 

документації із землеустрою   

щовівторка Дмитренко О.І. 

 

93.  Робота з документами та листами, які надходять до відділу, підготовка відповідей на звернення 

громадян із земельних питань  

постійно Ільченко С.С. 

 

94.  
Розгляд земельних суперечок громадян з виїздом на місце та організація проведення  

узгоджувальної комісії 
щоп’ятниці 

 

Дмитренко О.І. 

 

95.  Забезпечення укладання   договорів оренди землі , в тому числі нових договорів на загальну 

суму річних надходжень до міського бюджету    
28,00 тис.грн. 

Ільченко С.С. 

 

96.  Контроль за дотриманням термінів укладених договорів оренди та підготовку укладання нових 

договорів оренди 
постійно Ільченко С.С. 

97.  Надання до Конотопської МДПІ перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі на 

поточний рік, інформацію про укладення нових, внесення змін до існуючих та їх розірвання 

до 01 числа 

поточного місяця  
Федченко А.М. 

98.  Підготовка щомісячного звіту в органи прокуратури про передані безкоштовно у власність та 

оренду земельні ділянки за звітний період 

щомісяця до 20 

числа 
Ільченко С.С. 

99.  Підготовка щомісячного звіту голові постійної комісії обласної  ради з питань бюджету, 

фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, економіки та інвестиційної плітики  

щомісяця до 30 

числа  
Ільченко С.С. 

100.  Підготовка інформації на :розпорядження, доручення, рішення виконкому, міського голови. 
постійно Дмитренко О.І. 



101.  Підготовка проектів рішень міської ради із земельних питань 
постійно 

Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

102.  Організація замовлення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що 

виставляються на земельні торги у формі аукціону та організація земельних торгів 
пр.Миру, 10а 

Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

103.  Участь в судових засіданнях По мірі надходження 

позовів 
Ільченко С.С. 

104.  Прийняття участі в засіданнях постійно діючих профільних комісій та засіданнях  сесії міської 

ради 
щомісяця Дмитренко О.І. 

105.  Укладення  договорів купівлі-продажу земельних ділянок на загальну суму річних надходжень 

до міського бюджету  . 

Не планується  Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                   Л.А.Гапєєва 


