
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник міського голови  

 

_________________  В.П.Кошевецька 

                                                                                                                             26.02.2015                                                      

  

План 

роботи управління економіки з 10 по 13 березня 2015 року 
№ 

з/п 
  

Дата та час 

проведення 
Відповідальний Примітка 

1.  
Підготовка презентаційних слайдів, довідок за проектом ЄС та енергоефективним 

досвідом міста 

До 11.03.2015 Загородня А.М.  

2.  Планування та узгодження заходів до кампанії Година землі 2015  До 11.03.2015 Загородня А.М.  

3.  Підготовка інформації щодо роботи зі зверненнями громадян До 11.03.2015 Скриннік М.С.  

4.  
Участь в роботі комісії по будівництву, обстеженню житлового фонду, по 

переведенню його з житлового в не житловий та малих архітектурних формах 

10.03.2015 Журавель Н.М.  

5.  

Підготовка та надання інформації на запит Сумської ОДА Департаменту 

економічного розвитку торгівлі Сумської ОДА про надання пропозицій в сфері 

розвитку МСП на період до 2020 року .  

До 10.03.2015 Журавель Н.М.  

6.  
Підготовка та надання інформації Департаменту економічного розвитку торгівлі 

Сумської ОДА про імідж товарів місцевих виробників. 

До 10.03.2015 Журавель Н.М.  

7.  
Підготовка та проведення професійного свята до Дня працівника житлово-

комунального господарства та побуту. 

 До 13.03.2015 Журавель Н.М.  

8.  
Підготовка комунікаційного плану, програми стартової зустрічі у м.Конотоп за 

проектом ЄС, вирішення організаційних питань 

До 12.03.2015 Загородня А.М.  

9.  
Проведення наради щодо аналізу стану виконання розпорядчих документів, 

які знаходяться на контролі 
11.03.2015 Гапєєва Л.А. 

 

10.  
Підготовка та надання до Корпорації НЕФКО балансової звітності за 

енергоефективним проектом (запозичення 2012 року) 

До 13.03.2015 Загородня А.М.  

11.  
Підготовка інформації щодо виконання показників соціально-економічного 

розвитку міста за лютий 2015 року для розгляду на апаратній нараді 

Протягом 

тижня 

Шанайда І.В.  

12.  

Підготовка узагальненої інформації щодо фінансово-економічних показників 

діяльності підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг за лютий 2015 

року 

Протягом 

тижня 

Шанайда І.В.  

13.  
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.  



14.  
Підготовка інформації на виконання доручень міського голови, які стосуються 

тарифної політики, діяльності підприємств – надавачів ЖКП міста 
Протягом 

тижня 

Шанайда І.В.  

15.  
Розгляд розрахункових матеріалів щодо зміни тарифів на житлово-комунальні 

послуги 
Протягом 

тижня 

Шанайда І.В.  

16.  
Перевірка калькуляцій на платні послуги по КП «Муніципалітет», «Спорт для 

всіх» 

Протягом 

тижня 

Шанайда І.В.  

17.  
Підготовка інформації на звернення мешканців щодо тарифів на житлово-

комунальні послуги 

Протягом 

тижня 

Шанайда І.В.  

18.  

Відстеження оновлення законодавчої бази, що стосується роботи управління 

економіки 

Щоденно 

протягом 

тижня 

Чибишева В.А.  

19.  

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.  

20.  

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.  

21.  
Забезпечення координації закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти Протягом 

тижня 

Чибишева В.А.  

22.  

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.  

23.  

Контроль за дотриманням перевізниками умов договорів на автоперевезення, 

підготування питань для проведення наради з автоперевізниками з питань роботи 

міського автотранспорту 

Протягом 

тижня 

Чибишева В.А.  

24.  Аналіз виходу автобусів на лінії міських маршрутів щоденно Чибишева В.А.  

25.  
Робота зі зверненнями громадян та перевізників з питань пасажирських перевезень 

в місті 
Щоденно 

Чибишева В.А.  

26.  
Робота зі зверненнями громадян з питань роботи проводового радіо та 

телефонного зв'язку   

Протягом 

тижня 

Чибишева В.А.  

27.  
Робота зі зверненнями громадян з питань роботи міського електротранспорту   Протягом 

тижня 

Чибишева В.А.  

28.  
Розляд та опрацювання питань в сфері транспорту та зв'язку, які надходили на 

«гарячу лінію» міськвиконкому  

Протягом 

тижня 

Чибишева В.А.  

29.  
Здійснення моніторингу оголошених конкурсів грантових проектів   

 

Щоп’ятниці Загородня А.М.  



30.  

Розгляд пропозицій виконавчих органів міської ради щодо розробки проектів 

міських цільових програм та внесення змін до діючих програм, підготовка 

висновків про доцільність та відповідність 

По мірі 

надходження 

Загородня А.М.  

31.  

Надання виконавчим органам міської ради консультативно-методичної допомоги 

щодо підготовки проектів міських цільових програм, заповнення форм звітності, 

моніторингу  

Протягом 

тижня  

Загородня А.М.  

32.  
Контроль за проходженням проектами рішень міської ради, виконавчого комітету 

регуляторної процедури  (підготовка висновків, супровідні процедури) 

Протягом 

тижня  

Загородня А.М.  

33.  

Надання консультативно-методичної допомоги щодо процедури прийняття 

регуляторних актів, підготовки звітів про відстеження результативності 

регуляторних актів, підготовки аналізів регуляторного впливу 

Протягом 

тижня 

Загородня А.М.  

34.  
Адміністративний супровід проекту «Підвищення енергоефективності освітніх 

закладів м.Конотоп» (SUDeP – «Угода мерів») 

Протягом 

тижня 

Загородня А.М.  

35.  
Співпраця з координаторами програми DemoUkrainaDH щодо впровадження на 

території міста демонстраційного енергоефективного проекту 

Протягом 

тижня 

Загородня А.М.  

36.  
Адміністративний супровід проекту «Підвищення енергоефективності бюджетних 

закладів м.Конотоп» (НЕФКО) 

Протягом 

тижня 

Загородня А.М.  

37.  

Здійснення щоденного моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів по 

бюджетних закладах міста (заклади освіти, культури, охорони здоров’я), занесення 

інформації до мережевої програми енергомоніторингу 

Протягом 

тижня 

Скриннік М.С.  

38.  
Підготовка інформації на робочу нараду щодо споживання енергоресурсів по 

бюджетних установах 

Щочетверга Скриннік М.С.  

39.  Перевірка занесеної інформації до мережевої програми енергомоніторинг Щоденно Скриннік М.С.  

40.  

Прийом та реєстрація листів, що надходять із загального відділу, громадської 

приймальні, установ, підприємств та організацій, карток особистого прийому 

міського голови та його заступників 

Щоденно Скриннік М.С.  

41.  
Робота із сім’ями мобілізованих  Протягом 

тижня 

Скриннік М.С.  

42.  

Аналіз цінової ситуації на споживчому ринку шляхом проведення моніторингу цін 

на нафтопродукти 

 

Протягом 

тижня 
Доля О.А. 

 

43.  
Узагальнення щотижневого плану роботи управління на наступний тиждень, 

аналіз стану виконання розпорядчих документів 
щочетверга Доля О.А. 

 

44.  
Узагальнення інформації щодо виконання плану роботи управління поточного 

тижня  
щоп’ятниці Доля О.А. 

 

45.  Аналіз цінової ситуації на споживчому ринку шляхом проведення моніторингу цін Протягом Журавель Н.М.  



на основні продукти харчування  тижня 

46.  
Аналіз виконання доходної частини міського бюджету  від акцизного податку з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

Протягом 

тижня 
Журавель Н.М. 

 

47.  

Прийом громадян та робота з усними зверненнями громадян щодо цін на продукти 

харчування, правила обслуговування населення та з усними зверненнями 

приватних підприємців міста 

Протягом 

тижня 

Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

 

48.  
Інвентаризація діючої мережі закладів торгівлі, ресторанного господарства та 

побуту 

Протягом 

тижня 

Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

 

49.  
Проведення роботи по ліквідації стихійної торгівлі  Протягом 

тижня 

Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

 

50.  
Аналіз фінансово – господарської діяльності КП КТУ контроль за використанням 

бюджетних коштів 

Протягом 

 тижня 
Шуранкова І.І. 

 

51.  
Підготовка інформації та контроль за погашенням кредиторської заборгованості Протягом 

 тижня 
Шуранкова І.І. 

 

52.  
Укладання договорів по постійному кошторису   Протягом  

тижня 
Шуранкова І.І. 

 

53.  
Ведення табелю обліку робочого часу Протягом  

тижня 
Шуранкова І.І. 

 

54.  
Оформлення наказів щодо діяльності управління та особового складу Протягом  

тижня 
Шуранкова І.І. 

 

55.  
Забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку Протягом  

тижня 
Кольченко Т.Г. 

 

56.  
Підготовка інформації з питань обліку та звітності за дорученням керівництва на 

запити відповідних органів виконавчої влади, підприємств, організацій 

Протягом 

 тижня 
Шуранкова І.І. 

 

57.  
Підготовка інформації щодо закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти 

для розміщення на веб – порталі Сумської ОДА 

Протягом  

тижня 
Шуранкова І.І. 

 

58.  Реєстрація юридичних та фінансових зобов\язань в органах Держказначейства Протягом тижня Кольченко Т.Г.  

59.  Ведення меморіальних ордерів та карток аналітичного обліку Протягом тижня Кольченко Т.Г.  

60.  Підготовка та надання до органів Держказначейства платіжних доручень  щоденно Кольченко Т.Г.  

61.  
Підготовка проектів рішень міської ради по земельних питаннях 

 

Протягом 

тижня 
Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

 

62.  

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. 

 

 

63.  
Підготовка інформації на :розпорядження, доручення, рішення виконкому, 

міського голови 
Щотижнево Дмитренко О.І. 

 



64.  
Підготовка письмових відповідей на звернення громадян  Протягом 

тижня 
Ільченко С.С. 

 

65.  
Підготовка письмових відповідей юридичним особам, підприємствам та 

організаціям, на запити органів прокуратури 

Протягом 

тижня 
Ільченко С.С. 

 

66.  

Підготовка письмових пояснень та прийняття участі в судових засіданнях по 

земельних питаннях та підготовка письмових пояснень та прийняття участі в 

судових засіданнях по земельних питаннях 

По мірі 

надходження 

позовів до суду 
Ільченко С.С. 

 

67.  

Прийом заяв та обробка інформації на засідання узгоджувальної комісії по 

земельним суперечкам та підготовка протоколів  засідання узгоджувальної комісії, 

їх погодження 

Протягом 

тижня 

Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

 

 

68.  

Забезпечення укладання договорів оренди земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення суб’єктам підприємницької діяльності та 

громадянам міста, погодження договорів оренди землі із службами виконкому 

Протягом 

тижня 
 Ільченко С.С. 

 

 

69.  
Контроль за дотриманням термінів укладання договорів оренди та підготовку 

укладання нових договорів оренди 

Протягом 

тижня 
Дмитренко О.І. 

 

 

70.  
Підготовка документації та укладення договорів купівлі-продажу земельних 

ділянок  
Постійно  

Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

 

71.  
Виконання доходної частини міського бюджету щодо виконання показника плати 

за землю 
постійно Дмитренко О.І. 

 

72.  

Підготовка та надання інформації на листи, які надходять із загального відділу, 

громадської приймальні, установ, підприємств та організацій, карток особистого 

прийому міського голови та його заступників 

 

 

 

Протягом 

тижня 

Всі працівники 

 

73.  Цілі якості:    

74.  

Оновлення та підтримка  в актуальному стані інформації на офіційному сайті 

міської ради за розділами  «Регуляторна діяльність», «Інвестиційна діяльність», 

«Енергозбереження» 

Протягом  

тижня 

Загородня А.М.  

75.  
Оновлення та підтримка  в актуальному стані інформації на офіційному сайті 

міської ради за розділом «Економічний розвиток»   

Протягом  

тижня 

Скриннік М.С.  

 

 

Начальник управління економіки                                                                           Л.А.Гапєєва 


