
                “Затверджую”  

Заступник міського голови 

 

______________ В.П.Кошевецька 

 

План  роботи  управління  економіки Конотопської  міської  ради Сумської області     

на  2015 рік 

 

№ 

з/п 

Види роботи, 

завдання 

Термін  

виконання 

Відповідальний Примітка 

I Основні питання, які виносяться на розгляд виконавчого 

комітету та сесії міської ради 

   

1.  Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

м. Конотоп  за 2014 рік  

лютий 2015 Шанайда І.В.  

2.  Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

м. Конотоп  за І квартал 2015 року 

квітень 2015 Шанайда І.В.  

3.  Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

м. Конотоп за І півріччя 2015 року 

липень 2015 Шанайда І.В.  

4.  Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

м. Конотоп за 9 місяців 2015 року 

жовтень 2015 Шанайда І.В.  

5.  Про Програму економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2016 рік  

грудень 2015 Шанайда І.В.  

6.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації 

щомісяця Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

 

7.  
Про затвердження технічної документації щодо прав на земельні 

ділянки громадянам міста та суб’єктам підприємницької 

діяльності 

щомісяця Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

 

8.  Про перехід права спадщини на земельні ділянки щомісяця Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

 

9.  Про надання та вилучення земельних ділянок та подовження 

терміну дії договорів оренди землі 

щомісяця Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

 

10.  Про надання дозволів на продаж та продаж у власність 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення (в 

щомісяця Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

 



тому числі на земельних торгах) 

II Питання на навчання працівників апарату міської ради    

1. Основні засади Правил торгівлі на ринках травень 2015 Журавель Н.М.  

2. 
Про Порядок підготовки, прийняття, відстеження 

результативності та перегляду регуляторних актів Конотопської 

міської ради її виконавчого комітету та міського голови 

серпень 2015 Загородня А.М.  

III Питання для розгляду на апаратних нарадах    

2 Про виконання енергозберігаючих заходів по м.Конотоп листопад 2015 Скриннік М.С.  

3 Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

м. Конотоп   

щомісяця Шанайда І.В.  

4 Про виконання надходжень міського бюджету від сплати за 

землю 

щотижня Дмитренко О.І.  

5 Про надання земельних ділянок на території міста учасникам в 

АТО 

щотижня Дмитренко О.І.  

IV 
У 2015 році на контролі управління економіки міської ради 

знаходиться виконання наступних нормативних актів 

органів законодавчої та виконавчої влади  

   

1.  Закон України від 11.09.2003 №1160-ІV «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

Постійно Загородня А.М. 

 

 

2.  Постанова КМУ «Про затвердження плану заходів з виконання у 

2015 році Національної програми сприяння розвитку малого 

підприємництва України» 

Щоквартально до 

10 числа  

Доля О.А. 

 

 

3.  Доручення КМУ від 25.07.2005 № 2794/86/1-04  “Про здійснення 

постійного моніторингу товарно-цінової ситуації на 

регіональному ринку пально-мастильних матеріалів”  

Щомісячно  

До 3 числа 

Доля О.А.  

4.  Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 №367 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку 

розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та 

звітності про їх виконання» 

Постійно Загородня А.М. 

 

 

5.  Рішення Сумської обласної ради від 23.06.2010 «Про Щоквартально Доля О.А.  



затвердження обласної програми з  проведення Року ветеранів 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» 

до 10 числа 

6.  Рішення Сумської обласної ради від 19.004.2013 «Про Обласну 

цільову програму підтримки місцевих товаровиробників 

«Зроблено на Сумщині» на 2013-2015 роки» 

Щоквартально 

до 10 числа 

Журавель Н.М.  

7.  Рішення Сумської обласної ради від 15.10.2010 «Про 

Регіональну програму підвищення енергоефективності в 

Сумській області на 2010-2015 роки» 

Щорічно до 15 

лютого 

Скриннік М.С.  

8.  Рішення Сумської обласної ради від 16.01.2009 "Про програму по 

організації виробництва та використання місцевих 

поновлювальних видів палива в Сумській області у 2009 - 2015 

роках" 

Щопівріччя до  

10 числа 

Скриннік М.С.  

9.  Розпорядження голови Сумської  ОДА «Про затвердження 

Програми підтримки малого і середнього підприємництва в 

Сумській області на 2015-2016 роки» 

Щоквартально до 

10 числа  

Доля О.А. 

 

 

10.  Розпорядження голови ОДА від 29.06.06 № 341 “Про здійснення 

аналізу у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за державні 

кошти” 

Щоквартально 

до 5 числа  

Чибишева В.А.  

11.  Розпорядження міського голови від 06.05.2011 №123-р «Про 

організацію закупівель, товарів, робіт і послуг за бюджетні 

кошти та здійснення контролю за їх проведенням» 

Щоквартально 

до 15 числа  

Чибишева В.А.  

12.  Рішення Сумської обласної ради від 27.05.2011 «Про стан та 

ефективність використання земельних ресурсів області» 

Щопівріччя Дмитренко О.І.  

13.  Розпорядження ОДА від 29.01.2013 «Про заходи, що вживаються 

для забезпечення надходжень до міського бюджету від плати за 

землю та економічному використанню бюджетних коштів» 

Щокварталу  Дмитренко О.І.  

14.  Розпорядження голови ОДА від 31.07.2008 № 539 “Про 

скорочення споживання природного газу за рахунок 

використання місцевих видів палива на підприємствах 

комунальної енергетики, установах бюджетної сфери та 

населення області у 2009 – 2015 роках” 

До 15.04.2015 та 

до 15.09.2015 

Скриннік М.С.  

15.  Розпорядження голови ОДА від 29.11.2007 № 769 «Про 

забезпечення контролю за ціновою ситуацією на споживчому 

Щоквартально 

до 30 числа  

Шанайда І.В.  



ринку області» 

16.  Розпорядження голови ОДА від 23.03.2006 №148 «Про 

координацію роботи управління інвестиційної та 

зовнішньоекономічної політики головного управління економіки 

ОДА, райдержадміністрацій і міськвиконкомів у сферах 

зовнішніх зносин» 

Щоквартально 

до 10 числа  

Загородня А.М.  

17.  Розпорядження голови ОДА від 09.12.2005 №576 «Про окремі 

питання щодо впровадження державної регуляторної політики в 

області та зміни у складі апеляційної комісії» 

Щорічно до 

 20 липня 

20 грудня 

Загородня А.М.  

18.  Розпорядження голови ОДА від 01.04.2013 №117-ОД «Про 

організацію роботи зі сприяння створенню мережі 

індустріальних парків» 

Щоквартально 

до 1 числа 

Загородня А.М.  

19.  Розпорядження голови ОДА від 07.07.2011 «Про обласні заходи 

щодо забезпечення безбар’єрного доступу інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів житла, соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури на 2011-2015 роки»  

Щоквартально 

до 10 числа 

Яромко Т.В.  

20.  Розпорядження голови ОДА від 30.08.2011 №570 «Про 

стабілізацію цінової ситуації на регіональному споживчому 

ринку» 

Щоквартально 

до 5 числа 

Журавель Н.М. 

 

 

21.  Розпорядження голови ОДА від 18.11.2010 №767 «Про 

затвердження заходів щодо розвитку внутрішньої торгівлі в 

області на 2010-2012 роки» 

Щороку Журавель Н.М. 

 

 

22.  Розпорядження КМУ від 25.06.2008 №902-р «Про вимоги щодо 

функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою 

продукцією» 

Щоквартально 

до 15 числа 

Доля О.А.  

23.  Розпорядження ОДА від 31.03.2011 № 231 «Про заходи щодо 

контролю за раціональним використанням та охороною земель 

сільськогосподарського призначення на території Сумської 

області» 

Щопівріччя Федченко А.І.  

24.  Доручення голови Сумської обласної державної адміністрації 

щодо формування та поширення позитивного іміджу товарів 

місцевих товаровиробників 

щомісячно до 10 

числа 

Журавель Н.М. 

 

 



25.  Доручення голови Сумської обласної державної адміністрації 

щодо демонополізації регіонального ринку моторного пального 

та приведення цін на паливо до економічно обґрунтованого рівня 

щомісячно до 30 

числа 

Доля О.А.  

26.  Рішення міської ради від 26.11.2014 «Про затвердження плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік» 

(зі змінами) 

Постійно  Загородня А.М.  

27.  Рішення міської ради  від 26.02.2014 «Про  схвалення Плану дій 

сталого енергетичного розвитку м.Конотоп на період до 2020 

року» 

Постійно  Загородня А.М.  

28.  Рішення міської ради  від 27.08.2014 «Про реалізацію у місті 

засад державної регуляторної політики» 

Постійно  Загородня А.М.  

29.  Рішення міської ради (п’яте скликання, восьма сесія) від 

25.10.2006 “Про затвердження Типової форми контракту та 

Положення про преміювання керівників підприємств 

комунальної власності територіальної громади м. Конотоп” 

Щомісячно до 

20 числа 

наступного 

місяця  

Шанайда І.В.  

30.  Рішення міської ради (5 скликання, 13 сесія) “Про затвердження 

міської програми розвитку електротранспорту м. Конотоп на 

2007-2015 роки”, у разі необхідності внесенння  змін та 

доповнень 

Протягом року Яромко Т.В.  

31.  Рішення міської ради (5 скликання, 24 сесія) “Про затвердження 

Положення про Фонд розвитку транспортної інфраструктури» 

Постійно Яромко Т.В.  

32.  Рішення сесії міської ради від 28.03.2007 «Правила торгівлі на 

ринках» 

Щопівріччя Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

 

33.  Рішення виконкому міської ради від 31.10.2011 №343 «Про 

впорядкування процесу підготовки та виконання міських 

цільових програм» 

Щоквартально 

до 20 числа  

Загородня А.М.  

34.  Рішення виконкому міської ради «Про реалізацію у місті засад 

державної регуляторної політики» 

Постійно Загородня А.М.  

35.  Рішення виконавчого комітету від 27.08.2013 №201 «Про роботу 

ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів» 

Щопівріччя Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

 

36.  Рішення виконавчого комітету від 24.03.2014 №184 «Про 

затвердження Положення про порядок провадження торгівельної 

діяльності та надання послуг в сфері побуту і ресторанного 

Щороку Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

 



господарства на території м.Конотоп» 

37.  Розпорядження міського голови від 09.04.2009 № 91-р «Про 

організацію контролю пасажирських перевезень автомобільним 

транспортом загального користування» 

щоквартально до 

5 числа 

Яромко Т.В.  

38.  Розпорядження міського голови №335-р від 19.12.2012  «Про 

утворення робочої групи по контролю за цінами на основні 

продовольчі товари» 

Щоквартально  

до 5 числа 

Журавель Н.М. 

 

 

39.  Розпорядження міського голови «Про утворення робочої групи з 

опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації 

державної політики у сфері раціонального використання та 

охорони земель» 

щоквартально Дмитренко О.І.  

40.  Підготовка щомісячного звіту в органи прокуратури про 

передані безкоштовно у власність та оренду земельні ділянки за 

звітний період 

Щомісячно  Ільченко С.С.  

41.  На виконання Закону України «Про оренду земель»  передача 

Конотопській МДПІ перелік орендарів, з якими укладено 

договори оренди землі на поточний рік, інформацію про 

укладення нових, внесення змін до існуючих та їх розірвання 

Щомісячно  Ільченко С.С.  

V У 2014 році управлінням економіки планується проведення  

нарад, засідань комісій, комітетів, колегій, рад 

   

1 Засідання комісії з питань неплатоспроможності та банкрутства Щопівріччя Чибишева В.А.  

2 Засідання комісії з питань дотримання ліцензійних умов та 

організації державного контролю за провадженням 

господарських діяльності з заготівлі, переробки металобрухту 

кольорових і чорних металів 

Щорічно,          

по мірі 

необхідності 

Яромко Т.В.  

3 Засідання комісії з питань контролю за дотриманням 

автомобільними перевізниками міста вимог умов договорів по 

здійсненню пасажирських перевезень та виконанню державного 

замовлення на перевезення пільгової категорії населення 

2 рази на місяць Яромко Т.В.  

4 Засідання Координаційної ради з питань розвитку 

підприємницької діяльності на території міської ради 

Щоквартально Журавель Н.М.  

5 Засідання Ради з питань залучення інвестицій в економіку міста У разі потреби Загородня А.М.  



(«єдине інвестиційне вікно») 

6 Комісії з питань енергозбереження та енергозабезпечення  Щоквартально, 

та по мірі 

необхідності 

Скриннік М.С.  

7 Прийняття участі в засіданнях комісії з питань будівництва Щовівторка Журавель  Н.М. 

Дмитренко О.І. 

 

8 Організація та проведення комісії по земельним суперечкам щоп’ятниці Дмитренко О.І.  

9 Організація та проведення комісії по нарахуванню збитків По мірі 

необхідності  

Дмитренко О.І.  

10 Участь в профільних, постійних депутатських комісіях з питань 

містобудування, архітектури та земельних питань 

щомісяця  Дмитренко О.І.  

VI 
Перелік основних організаційних заходів 

 

   

1 Підготовка та проведення заходів до Дня працівників 

комунального господарства та побутового обслуговування 

населення 

березень Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

 

2 Підготовка та проведення заходів до Дня працівника торгівлі липень Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

 

3 Підготовка та проведення заходів до Дня підприємця серпень Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

 

4 Підготовка та проведення виставки – ярмарку  “Конотопська 

сотня –2014” 

вересень Всі працівники 

управління 

 

5 Участь у підготовці та проведенні загальноміських святкових 

заходів 

протягом року Всі працівники 

управління 

 

VII Цілі якості 

 

   

1 Підвищення кваліфікації посадових осіб управління економіки 

Конотопської міської ради 

2 півріччя Гапєєва Л.А.  

2 Постійне оновлення та підтримка в актуальному стані інформації 

на офіційному сайті міської ради за розділами 

«Енергозбереження міста», «Регуляторна діяльність», 

«Інвестиційна діяльність» 

протягом року Загородня А.М.  



3 Оновлення та підтримка  в актуальному стані інформації на 

офіційному сайті міської ради за розділом «Економічний 

розвиток»   

протягом року Скриннік М.С.  

4 Розміщення укладених договорів управління економіки 

Конотопської міської ради на офіційному веб-порталі місцевих 

органів виконавчої влади Сумської області 

(www.zakupivli.sm.gov.ua) 

протягом року Чибишева В.А.  

 Розробка проекту Програми економічного та соціального 

розвитку міста та проведення моніторингу її виконання 

листопад – 

грудень 

     щокварталу 

Шанайда І.В.  

 

 

Начальник  управління економіки                                                                            Л.А.Гапєєва 


