
                

Виконання плану  роботи  управління  економіки Конотопської  міської  ради Сумської області     

на  2014 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 2013 рік  

лютий 2014 Буханцова А.С. Питання розглянуто, прийнято 

рішення виконавчого комітету 

міської ради від 24.02.2014 №36 

2.  
Про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку м. Конотоп  за І квартал 

2014 року 

квітень 2014 Буханцова А.С. Питання розглянуто, прийнято 

рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.04.2014 №97 

3.  

Про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку м. Конотоп за І півріччя 

2014 року 

липень 2014 Буханцова А.С. Питання розглянуто, прийнято 

рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.07.2014 

№180 

4.  

Про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку м. Конотоп за 9 місяців 

2014 року 

жовтень 2014 Буханцова А.С. Питання розглянуто, прийнято 

рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28.10.2014 

№259 

5.  

Про Програму економічного і соціального 

розвитку м.Конотоп на 2015 рік  

грудень 2014 Буханцова А.С. Проект рішення підготовлено 

для розгляду на засіданні  

виконавчого комітету міської 

ради  

6.  
Про надання дозволів на розроблення 

землевпорядної документації 

щомісяця Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

Надано 994 дозволи на 

розроблення землевпорядної 

документації 

7.  
Про затвердження технічної документації щодо 

прав на земельні ділянки громадянам міста та 

суб’єктам підприємницької діяльності 

щомісяця Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

Затверджено 1246 документацій 



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

Федченко А.І. 

Здійснено перехід  67 пра на 

земельі ділнки  

9.  Про надання та вилучення земельних ділянок та 

подовження терміну дії договорів оренди землі 

щомісяця Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

Надано в оренду та подовжено 

термін дії 349 ділянок 

10.  

Про надання дозволів на продаж та продаж у 

власність земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення (в тому 

числі на земельних торгах) 

щомісяця Дмитренко О.І. 

Федченко А.І. 

Надано 21 дозвіл на викуп 

земельних ділянок у власність  

II Питання на навчання працівників апарату 

міської ради 

   

1. 
Основні засади Правил торгівлі продовольчими 

товарами 

травень 2014 Журавель Н.М. Підготовлена інформація та 

проведено навчання працівників 

апарату  

III Питання для розгляду на апаратних нарадах    

2 
Про виконання енергозберігаючих заходів по 

м.Конотоп 

листопад 2014 Загородня А.М. Підготовлено інформаціющодо 

енергозберігаючих заходів та 

проектної діяльності 

3 

Про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку м. Конотоп   

щомісяця Буханцова А.С. Інформація щодо виконання 

показників соціально-

економічного розвитку міста 

підготовлена для розгляду на 12 

засіданнях апаратних нарад 

(розглядалась 8 раз) 

4 
Про виконання надходжень міського бюджету від 

сплати за землю 

щотижня Дмитренко О.І. При планових показниках 15 

млн.грн., невиконання складає 

541,0 тис.грн. 

IV 

У 2014 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 

Постійно Загородня А.М. 

 

Розроблено та винесено на 

розгляд 9 рішень міської ради, 3 



господарської діяльності» (зі змінами) рішення виконкому щодо 

планування регуляторної 

діяльності (доповнень), 

організаційних питань та 

підсумкового звітування; 

розроблено 2 розпорядження 

щодо проведення заходів з 

відстеження результативності 

міських регуляторних актів; 

розглянуто 10 проеків 

регуляторних актів, 

опрацьовано їх аналізи 

регуляторного впливу, видано 

12 висновків. 

2.  Закон України ст.. 17 та 22-1 “Про 

Антимонопольний комітет України” 

Щомісячно до 

1 числа 

Доля О.А. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

3.  Розпорядження КМУ від 13.05.2009 № 516-р 

«Питання проведення продовольчих ярмарків» 

Щомісячно до 

1 числа 

Доля О.А. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

4.  Постанова КМУ «Про затвердження плану 

заходів з виконання у 2014 році Національної 

програми сприяння розвитку малого 

підприємництва України» 

Щоквартально 

до 10 числа  

Доля О.А  Інформація надавалась у 

встановлений термін 

5.  Постанова КМУ від 16.02.2011 №110 «Про 

затвердження Порядку здійснення місцевих 

запозичень» 

Постійно Загородня А.М. 

 

Підготовлено необхідні пакети 

документів для одержання 

погоджень. Здійснювалася 

підготовка та надання звітності  

за кредитними договорами з 

Корпорацією НЕФКО 

6.  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. Інформація надавалась у 

встановлений термін 



7.  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. 

 

Здійснено експертизу 10 проектів 

цільових програм та видано 10 

висновків про відповідність; 

розглянуто пропозиції виконавчих 

органів міської ради та видано 10 

висновки про доцільність та 25 

висновків про відповідність 

запропонованих змін; розроблено 

та винесено на розгляд сесії 

міської ради 12 рішень «Про 

внесення змін до Програми 

економічного і соціального 

розвитку м.Конотоп на 2014 рік», 

у частині коригування «Переліку 

програм, які фінансуватимуться з 

міського бюджету протягом 2014 

року». 

Надано консультаційну допомогу 

підрозділам. 

8.  Рішення Сумської обласної ради від 23.06.2010 

«Про затвердження обласної програми з  

проведення Року ветеранів Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 років» 

Щоквартально 

до 10 числа 

Доля О.А. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

9.  Рішення Сумської обласної ради від 15.10.2010 

«Про Регіональну програму підвищення 

енергоефективності в Сумській області на 2010-

2015 роки» 

Щорічно до 15 

лютого 

Загородня А.М. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

10.  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 

Загородня А.М.,  

Скринник М.О. 

Інформація надавалась у 

встановлений термін 

11.  Рішення Сумської  обласної ради «Про 

затвердження Програми підтримки малого і 

Щоквартально 

до 10 числа  

Доля О.А. Інформація надавалась у 

встановлений термін 



середнього підприємництва в Сумській області на 

2013-2014 роки» 

12.  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. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

13.  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. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

14.  Доручення голови ОДА від 19.12.2008 № 31 «Про 

організацію контролю за раціональним 

використанням бюджетних коштів при здійсненні 

закупівель товарів, робіт і послуг за державні 

кошти» 

Відповідно до 

запиту 

Чибишева В.А. 

 

Доручення втратило чинність на 

підставі розпорядження голови 

ОДА від 29.09.2014 № 31 «Про 

забезпечення прозорості у сфері 

закупівель товарів, робіт і 

послуг за бюджетні кошти» 

15.  Рішення Сумської обласної ради від 27.05.2011 

«Про стан та ефективність використання 

земельних ресурсів області» 

Щопівріччя Дмитренко О.І. Виконано  

16.  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 15.04.2014 

та до 

15.09.2014 

Загородня А.М., 

Скринник М.С. 

Інформація надавалась у 

встановлений термін 

17.  Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 05.04.2011 №244 «Про 

схвалення річного та середньострокового планів 

заходів з реалізації Стратегії розвитку Сумської 

області на період до 2015 року «Нова Сумщина – 

2015» 

Щоквартально 

до 5 числа 

Буханцова А.С. Інформація надавалась 

щоквартально відповідно до 

встановлених термінів  

18.  Розпорядження голови ОДА від 29.11.2007 № 769 

«Про забезпечення контролю за ціновою 

ситуацією на споживчому ринку області» 

Щоквартально 

до 30 числа  

Буханцова А.С. Інформація надана 

щоквартально відповідно до 

встановлених термінів  



19.  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. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

20.  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. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

21.  Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 01.04.2013 №117-ОД «Про 

організацію роботи зі сприяння створенню 

мережі індустріальних парків» 

Щоквартально 

до 1 числа  

Загородня А.М. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

22.  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 

Савченко С.В. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

23.  Розпорядження голови ОДА від 30.08.2011 №570 

«Про стабілізацію цінової ситуації на 

регіональному споживчому ринку» 

Щоквартально 

до 5 числа 

Журавель Н.М. 

 

Інформація надавалась у 

встановлений термін 

24.  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. 

 

Інформація надавалась у 

встановлений термін 

25.  Розпорядження голови ОДА від 16.08.2011 №556 

«Про затвердження заходів щодо розвитку 

поштового зв’язку в Сумській області на 2011-

2015 роки» 

Щопівріччя Доля О.А. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

26.  Розпорядження КМУ від 25.06.2008 №902-р «Про 

вимоги щодо функціонування об’єктів роздрібної 

Щоквартально 

до 15 числа 

Доля О.А. Інформація надавалась у 

встановлений термін 



торгівлі книжковою продукцією» 

27.  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. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

28.  Доручення голови Сумської обласної державної 

адміністрації щодо формування та поширення 

позитивного іміджу товарів місцевих 

товаровиробників 

щомісячно до 

10 числа 

Журавель Н.М. 

 

Інформація надавалась у 

встановлений термін 

29.  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. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

30.  Протоколвідеоселекторної наради під 

головуванням заступника голови Сумської 

обласної державної адміністрації Яговдика І.О. 

від 30.07.2013 

Щодекадно Доля О.А. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

31.  Протокольне доручення за результатами 

спільного засідання Регіонального комітету з 

економічних реформ, регіональної ради з питань 

взаємодії місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, 

координаційного комітету з упровадження 

Стратегії розвитку Сумської області на період до 

2015 року «Нова Сумщина – 2015» від 09.06.2011 

Щомісяця до 

15 числа 

Буханцова А.С. Інформація надавалась 

відповідно до встановлених 

термінів  

32.  Рішення міської ради від 23 лютого 2011 року (6 

скликання 5 сесія) «Про затвердження  Програми 

підвищення енергоефективності в м.Конотоп на 

2011-2015 роки» 

Постійно  Загородня А.М. Підготовлено розпорядження 

міського голови від 01.04.2014 

№75-ОД «Про впровадження 

енергозберігаючих заходів  

у м.Конотоп на 2014 рік». 

Організовано роботу щодо його 

виконання 



33.  Рішення міської ради від 30 грудня 2010 року (6 

скликання 3 сесія) «Про затвердження  Програми 

інвестиційного розвитку міста Конотоп на 2011-

2015 роки» 

Постійно  Загородня А.М. Підготовлено 16 проектних 

заявок та подано на розгляд 

організацій грантодавців. З 

проекти здобули кнкурсну 

перемогу. Підготовлено 7 

рішень міської ради. 

34.  Рішення міської ради від 27 липня 2011 року (6 

скликання 10 сесія) «Про надання згоди на 

приєднання до Європейської ініціативи «Угода 

мерів» 

Постійно  Загородня А.М. Рішенням міської ради від 

26.02.2014 (6 скликання 45 

сесія) схвалено План дій сталого 

енергетичного розвитку 

м.Конотоп на період до 2020 

року. Здійснювалася співпраці з 

координаторами Угоди 

35.  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  

Буханцова А.С. Інформація щодо показників 

преміювання КП «КТУ», КП 

«Фонд підтримки малих 

підприємств» та КП 

«Лабораторія» надається 

щомісячно у відповідності до 

встановлених термінів 

36.  Рішення міської ради від 21.11.2012 «Про 

затвердження Програми підтримки та розвитку 

малого і середнього підприємництва у м.Конотоп 

на 2013-2014 роки» (6 скликання, 26 сесія)  

Постійно  

Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

Розроблено та затверджено 

рішення міскої ради від 

24.12.2014 (6 скликання 56 

сесия) «Про затвердження 

Програми підтримки та 

розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотоп на 

2015-2016 роки» 

37.  Рішення міської ради від 27.11.2013 «Про 

затвердження плану діяльності Конотопської 

міської ради з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2014 рік» (6 скликання, 41 сесія) з 

внесеними змінами та доповненнями 

Протягом 

року 

Загородня А.М. 

 

Проведено регуляторну 

процедуру за 2 проектами 

рішень міської ради 



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

затвердження міської програми розвитку 

електротранспорту м. Конотоп на 2007-2015 

роки” 

Постійно Савченко С.В. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

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

затвердження Положення про Фонд розвитку 

транспортної інфраструктури» 

Постійно Савченко С.В. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

40.  Рішення сесії міської ради від 28.03.2007 

«Правила торгівлі на ринках» 

Щопівріччя Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

Інформація надавалась у 

встановлений термін 

41.  Рішення виконкому міської ради від 25.01.2010 

№28 «Про реалізацію у місті засад державної 

регуляторної політики» (зі змінами) 

Щоквартально 

до 10 числа  

Загородня А.М. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

42.  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. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

43.  Рішення виконкому міської ради «Про 

затвердження плану діяльності виконавчого 

комітету міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2014 рік» 

Постійно Загородня А.М. Проведено регуляторну 

процедуру за 3 проектами 

рішень виконавчого комітету 

міської ради 

44.  Рішення виконавчого комітету від 27.08.2013 

№201 «Про роботу ринків з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів» 

Щопівріччя Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

Інформація надавалась у 

встановлений термін 

45.  Рішення виконавчого комітету від 25.06.2012 

№175 «Про затвердження Положення про 

порядок провадження торгівельної діяльності та 

надання послуг в сфері побуту і ресторанного 

господарства на території м.Конотоп» 

Щороку Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

Підготовлено та погоджено 

рішення виконавчого комітету зі 

змінами «Про затвердження 

Положення про порядок 

провадження торгівельної 

діяльності та надання послуг в 

сфері побуту і ресторанного 

господарства на території 

м.Конотоп» та буне розглянуто 

на засіданні виконкому у грудні 

2014 року. 



 

46.  Розпорядження міського голови «Про проведення  

заходів з відстеження міських регуляторних актів 

у 2014 році» 

Щоквартально 

до 10 числа  

Загородня А.М. Спільно з розробниками 

підготовлено 15 звітів про 

відстеження результативності 

міських регуляторних актів 

47.  Розпорядження міського голови від 18.10.2013 

№263-ОД     «Про підготовку інноваційних 

проектів та програм до участі у  Всеукраїнському 

конкурсі проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування  у  2014 році»   

До 01.02.2014 Загородня А.М. Проекти підготовлено та подано 

на розгляд до Державного 

фонду сприяння розвитку 

місцевого самоврядування в 

Україні 

48.  Розпорядження міського голови від 09.04.2009 № 

91-р «Про організацію контролю пасажирських 

перевезень автомобільним транспортом 

загального користування» 

щоквартально 

до 5 числа 

Савченко С.В. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

49.  Розпорядження міського голови №12-р від 

12.01.2011  «Про утворення робочої групи по 

контролю за цінами на основні продовольчі 

товари» 

Щоквартально  

до 5 числа 

Журавель Н.М. 

 

Інформація надавалась у 

встановлений термін 

50.  Розпорядження міського голови від 30.09.2011 

№293-р «Про затвердження заходів щодо 

розвитку поштового зв’язку в м.Конотоп на 2011-

2015 роки» 

Щопівріччя Доля О.А. Інформація надавалась у 

встановлений термін 

51.  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. Скликано 4 засідання робо чої 

групи: 15.03.2014, 02.07.2014, 

07.08.2014, 17.10.2014 

52.  Підготовка щомісячного звіту в органи 

прокуратури про передані безкоштовно у 

власність та оренду земельні ділянки за звітний 

період 

Щомісячно  Ільченко С.С. Надано щомісяця  

53.  На виконання Закону України «Про оренду 

земель»  передача Конотопській МДПІ перелік 

Щомісячно  Ільченко С.С. Надано щомісячно 



орендарів, з якими укладено договори оренди 

землі на поточний рік, інформацію про укладення 

нових, внесення змін до існуючих та їх 

розірвання 

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. Організовано 2 засідання комісії 

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 

Савченко С.В. З початку року проведено 3 

засідання комісії 

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 

Савченко С.В. З початку року проведено 24 

засідання комісії 

4 Засідання Координаційної ради з питань розвитку 

підприємницької діяльності на території міської 

ради 

Щоквартально Журавель  Н.М. 

 

Організовано та проведено 4 

засідання згідно затвердженого 

плану 

5 Засідання Ради з питань залучення інвестицій в 

економіку міста 

У разі потреби Загородня А.М. Організовано 3 засідання, 

затверджено 3 плани оперативних 

дій за інвестиційними проектами 

6 Комісії з питань енергозбереження та 

енергозабезпечення  

Щоквартально

, та по мірі 

необхідності 

Загородня А.М Організовано 2 засідання  

7 Прийняття участі в засіданнях комісії з питань 

будівництва 

Щопонеділка Журавель  Н.М. 

Дмитренко О.І. 

Прийнято участь в 46 засіданнях 

8 Організація та проведення комісії по земельним 

суперечкам 

щоп’ятниці Дмитренко О.І. Проведено  37 засідань 



9 Організація та проведення комісії по 

нарахуванню збитків 

По мірі 

необхідності  

Дмитренко О.І. Прийнято участь в 3 засіданнях 

10 Участь в профільних, постійних депутатських 

комісіях з питань містобудування, архітектури та 

земельних питань 

щомісяця  Дмитренко О.І. Прийнято участь в 17 засіданнях 

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. 

Робота проведена, заходи 

відбулися 

2 Підготовка та проведення заходів до Дня 

працівника торгівлі 

липень Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

Робота проведена, заходи 

відбулися 

3 Підготовка та проведення виставки – ярмарку  

“Конотопська сотня –2014” 

вересень Всі працівники 

управління 

В зв’язку з не стабільною 

ситуацією в країні заходи 

скасовані 

4 Підготовка та проведення заходів до Дня 

підприємця 

серпень Журавель Н.М. 

Доля О.А. 

Робота проведена, заходи 

відбулися 

5 Проведення заходів до Європейського тижня 

сталої енергії (EUSEW) 

червень Загородня А.М. Заходи проведено, інформація про 

підсумки завантажена до порталу 

Європейської ініціативи «Угода 

Мерів» 

6 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. Проведено підвищення 

кваліфікації спеціаліста 

земельного відділу за програмою 

тематичного короткострокового 

семінару «Запобігання і протидія 

корупції в контексті правотворчих 

процесів в Україні» 

2 Постійне оновлення та підтримка в актуальному 

стані інформації на офіційному сайті міської ради 

за розділами «Енергозбереження», «Регуляторна 

протягом року Загородня А.М. Протягом року розміщено 97 

інформаційних повідомлень 

(звіти, замітки, статті тощо) 



діяльність», «Інвестиційна діяльність» 

 Розробка проекту Програми економічного та 

соціального розвитку міста  

та проведення моніторингу її виконання 

листопад – 

грудень 

     щокварталу 

Буханцова А.С.  Проект Програми економічного і 

соціального розвитку міста на 

2015 рік підготовлено у 

встановлений термін. 

Моніторинг виконання показників 

Програми здійснюється 

щоквартально 

 

 

Начальник  управління економіки                                                                            Л.А.Гапєєва 


