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Звіт роботи 

відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради  

з 05.10.2015 по 09.10.2015 року 
№  

з/ч 

Дата та час 

проведення 

Назва заходу, відповідальний, місце проведення Відмітка про 

виконання 

05 жовтня (понеділок) 

1.  8.00 – 8.15 Оперативний аналіз роботи за тиждень  

Холодьон С.І., начальник відділу 

Виконано 

2.  8.15 Робоча нарада при міському голові 

Холодьон С.І.,начальник відділу 

Участь 

прийнято 

3.  10.00 Комісія з погодження рішень виконкому 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Участь 

прийнято 

4.  Протягом дня Нарада з працівниками відділу 

Холодьон С.І., начальник відділу, працівники відділу 

Проведено 

5. \ Протягом дня Підготовка питань на комісію з будівництва 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Проведено 

6.  Протягом дня Підготовка пропозицій до плану роботи заступника міського 

голови, та роботи відділу 

      Холодьон С.І., начальник відділу                      

Виконано 

7.  

 

Протягом дня Координація  на відповідній території діяльності суб'єктів 

містобудування щодо комплексної забудови населених 

пунктів  

Романів В.О., заступник начальника 

Виконується 

8.  Протягом дня Збір необхідних вихідних даних для розробки детального 

плану території в межах вулиць: Генерала Тхора, Жарикова, 

Короленка, Братів Радченків, для  ДП «Діпромісто»; 

Романів В.О., заступник начальника 

Проводиться 

9.  Протягом дня Виїзд на місце на звернення по узаконенню самочинного 

будівництва. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконано  

(2 адреси) 

     

10.  Протягом дня Видано висновків по землевпорядній документації. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконано 

(2 шт.) 

11.  Протягом дня Надання ситуаційних схем розташування об’єктів. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконано       

(4 шт.) 

12.  Протягом дня Реєстрація декларацій 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконано       

(2 шт.) 

13.  Протягом дня Надання консультацій мешканцям міста щодо питань з 

будівництва та узаконення самовільного будівництва 

             Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Надано 

(4 особи) 

14.  Протягом дня Підготовка питань на комісію з питань будівництва 

Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Виконано 

15.  Протягом дня Виконання довідок про адресу 

Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Виконано 

     (3 шт.) 

 

16.  Протягом дня Внесення змін до будівельного паспорту забудови земельної 

ділянки 

           Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Виконано 

(1 шт.) 

17.  Протягом дня Підготовка дозволу на рекламу 

Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Виконано 

18.  Протягом дня Розгляд та надання відповіді на скарги, звернення громадян 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

19.  Протягом дня  Надання відповіді на запити установ, підприємств, Виконується 
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організацій  

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

постійно   

20.  Протягом дня Розгляд, підготовка матеріалів до судових справ.  

Участь у судових засіданнях  

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

21.  Протягом дня Видача рішень виконкому, довідок про адресу земельної 

ділянки, про перейменування та упорядкування вулиць 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

22.  Протягом дня Консультативна допомога суб’єктам містобудування щодо 

порядку оформлення дозвільної та іншої документації на 

будівництво об’єктів містобудування. 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно 

23.  Протягом дня Формування інформації щодо проведення бухгалтерських 

розрахунків 

Данько А.Ю., спеціаліст 2 категорії відділу 

Виконується 

постійно 

06 жовтня (вівторок) 

24.  8.00-8.10 Нарада з питань планування роботи на день 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Працівники відділу 

Проведено 

25.  8.00-12.00 Прийом громадян з особистих питань 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Працівники відділу 

Прийнято 

5 осіб 

26.  14.00 Засідання комісії з питань будівництва при заступнику 

міського голови  

Холодьон С.І., Маслакова М.С. 

Проведено і 

розглянуто 18 

питань 

27. П Протягом дня Підготовка пропозицій до плану роботи заступника міського 

голови, та роботи відділу 

      Холодьон С.І., начальник відділу                      

Виконано 

28.  Протягом дня Розробка схеми парку ім.Луначарського 

Романів В.О., заступник начальника 

Виконується 

29.  Протягом дня Підготовка матеріалів на виконання ЗУ «Про 

декомунізацію» 

Романів В.О., заступник начальника 

Виконується 

30.  Протягом дня Відповіді на листи, звернення, та ін. 

Романів В.О. заступник начальника 

Виконується 

постійно 

31.  Протягом дня Виїзд на місце на звернення по узаконенню самочинного 

будівництва. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконано  

(2 адреси) 

     

32.  Протягом дня Надано ситуаційних схем розташування об’єктів. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконано       

(2 шт.) 

33.  Протягом дня Надано викопіювань з планшетів. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконано       

(3 шт.) 

34.  Протягом дня Консультативна допомога суб’єктам містобудування щодо 

порядку оформлення дозвільної та іншої документації на 

будівництво об’єктів містобудування. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконується 

постійно 

35.  Протягом дня Підготовка питань на комісію з питань будівництва 

Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Виконано 

36.  Протягом дня Надання консультацій мешканцям міста щодо питань з 

будівництва та узаконення самовільного будівництва 

Надано 

(3 особи) 
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             Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

37.  Протягом дня Підготовка протоколу комісії з питань будівництва за 

06.10.2015 

Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Виконано 

 

38.  Протягом дня Розгляд та надання відповіді на скарги, звернення громадян 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

39.  Протягом дня  Надання відповіді на запити установ, підприємств, 

організацій  

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

40.  Протягом дня Розгляд, підготовка матеріалів до судових справ.  

Участь у судових засіданнях  

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

41.  Протягом дня Видача рішень виконкому, довідок про адресу земельної 

ділянки, про перейменування та упорядкування вулиць 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

42.  Протягом дня Консультативна допомога суб’єктам містобудування щодо 

порядку оформлення дозвільної та іншої документації на 

будівництво об’єктів містобудування. 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно 

43.  Протягом дня Формування інформації щодо проведення бухгалтерських 

розрахунків 

Данько А.Ю., спеціаліст 2 категорії відділу 

Виконується 

постійно 

07 жовтня (середа) 

44.  8.00-8.10 Нарада з питань планування роботи на день 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Працівники відділу 

Проведено 

45.  Протягом дня Розгляд та надання пропозицій по визначенню територій для 

містобудівних потреб, подання висновків. 

Романів В.О., заступник начальника 

Виконується 

постійно 

46.  Протягом дня Розробка схеми парку ім.Луначарського 

Романів В.О., заступник начальника 

Виконується 

47.  Протягом дня Розгляд звернень комісійно з виїздом на місце. 

Романів В.О., заступник начальника 

Виеонується 

постійно 

48.  Протягом дня Розробка схеми благоустроу та розміщення пам’ятника, 

меморіалу в парку Луначарського. 

Романів В.О. заступник начальника 

Виконується 

49.  8.15 Нарада з питань планування роботи на день. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Участь 

прийнято 

50.  Протягом дня Надано ситуаційних схем розташування об’єктів. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу  

Виконано       

(2 шт.) 

51.  Протягом дня Видано висновків по землевпорядній документації. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконано       

(1 шт.) 

52.  Протягом дня Виїзд на місце на звернення по узаконенню самочинного 

будівництва. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконано  

(2 адреси) 

     

53.  Протягом дня Реєстрація декларацій 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконано       

(7 шт.) 

54.  Протягом дня Внесення змін до будівельного паспорту забудови земельної 

ділянки 

Виконано 

(1 шт.) 
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           Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

55.  Протягом дня Надання консультацій мешканцям міста щодо питань з 

будівництва та узаконення самовільного будівництва 

             Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Надано 

(4 особи) 

56.  Протягом дня Підготовка протоколу комісії з питань будівництва за 

06.10.2015 

Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Виконано 

 

57.  Протягом дня Підготовка дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Виконано  

(7 шт.) 

 

58.  Протягом дня Розгляд та надання відповіді на скарги, звернення громадян 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

59.  Протягом дня  Надання відповіді на запити установ, підприємств, 

організацій  

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

60.  Протягом дня Розгляд, підготовка матеріалів до судових справ.  

Участь у судових засіданнях  

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

61.  Протягом дня Видача рішень виконкому, довідок про адресу земельної 

ділянки, про перейменування та упорядкування вулиць 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

62.  Протягом дня Консультативна допомога суб’єктам містобудування щодо 

порядку оформлення дозвільної та іншої документації на 

будівництво об’єктів містобудування. 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно 

63.  Протягом дня Формування інформації щодо проведення бухгалтерських 

розрахунків 

Данько А.Ю., спеціаліст 2 категорії відділу 

Виконується 

постійно 

08 жовтня  (четвер) 

64.  8.00-8.10 Нарада з питань планування роботи на день 

Холодьон С.І.,начальник відділу,  

Працівники відділу 

Проведено 

65.  8.00-12.00 Прийом громадян з питань будівництва та архітектури 

Холодьон С.І.,начальник відділу 
Виконано 

66.  Протягом дня Комісія з виїздом на місце по зверненню громадян.   

Холодьон С.І.,начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Участь 

прийнято 

67.  Протягом дня Повторний обізд міста на обзор вигляду рекламних щитів та 

біг-бордів. Підготовка приписів порушникам. 

Романів В.О., заступник начальника 

Виконується 

постійно 

68.  Протягом дня Прийом громадян з питань будівництва та архітектури 

Романів В.О., заступник начальника 

Проведено 

 

69.  Протягом дня Розгляд та надання пропозицій по визначенню територій для 

містобудівних потреб, подання висновків. 

Романів В.О., заступник начальника 

Виконано 

 

 

70.  Протягом дня Проведення архітектурних рішеннь дизайнерського 

оформлення малих архітектурних форм  Підготовка 

пропозицій міському голові. 

Романів В.О., заступник начальника 

Виконується 
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71.  Протягом дня Підготовка та надання приписів власникам біг-бордів за 

утримання в неналежному стані. 

Романів В.О. заступник начальника 

Виконується 

постійно 

72.  Протагом дня Розробка та подання пропозицій по вшануванню героїв 

України, Алеї слави міському голові 

Романів В.О., заступник начальника 

Виконано 

73.  Протягом дня Консультативна допомога суб’єктам містобудування щодо 

порядку оформлення дозвільної та іншої документації на 

будівництво об’єктів містобудування. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконується 

постійно 

74.  Протягом дня Внесення даних до електронної бази містобудівних умов та 

обмежень забудови земельних ділянок за 2015 рік. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконується     

75.  Протягом дня Виїзд на місце на звернення по узаконенню самочинного 

будівництва. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконано  

(2 адреси) 

     

76.  Протягом дня Підготовка протоколу комісії з питань будівництва за 

06.10.2015 

Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Виконано 

 

77.  Протягом дня Надання консультацій мешканцям міста щодо питань з 

будівництва та узаконення самовільного будівництва 

             Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Надано 

(2 особи) 

78.  Протягом дня Підготовка відповідей на звернення по узаконенню 

самочинного будівництва, розглянуті на комісії за 

06.10.2015 

Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Виконано 

(4 шт.) 

 

79.  Протягом дня Розгляд та надання відповіді на скарги, звернення громадян 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

80.  Протягом дня  Надання відповіді на запити установ, підприємств, 

організацій  

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

81.  Протягом дня Розгляд, підготовка матеріалів до судових справ.  

Участь у судових засіданнях  

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

82.  Протягом дня Видача рішень виконкому, довідок про адресу земельної 

ділянки, про перейменування та упорядкування вулиць 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

83.  Протягом дня Консультативна допомога суб’єктам містобудування щодо 

порядку оформлення дозвільної та іншої документації на 

будівництво об’єктів містобудування. 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно 

84.  Протягом дня Формування інформації щодо проведення бухгалтерських 

розрахунків 

Данько А.Ю., спеціаліст 2 категорії відділу 

Виконується 

постійно 

09 жовтня  (п’ятниця) 

85.  8.00-8.10 Нарада з питань планування роботи на день 

Холодьон С.І.,начальник відділу, Працівники відділу 

Проведено 
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86.  Протягом дня Оновлення документації охорони,  реставрації та 

використання пам'яток архітектури та містобудування 

Романів В.О., заступник начальника 

Виконується 

постійно 

87.  Протягом дня Виїзд на звернення комісійно. Підготовка відповіді та 

доповідної міському голові. 

Романів В.О., заступник начальника 

Виконано 

 

88.  Протягом дня Підготовка та надання приписів порушникам незаконних 

розміщень зовнішньої реклами з виїздом на місце 

Романів В.О. заступник начальника 

Виконується 

постійно 

89.  Протягом дня Видано висновків по землевпорядній документації. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконано       

(2 шт.) 

90.  Протягом дня Реєстрація декларацій. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконано       

(4 шт.) 

91.  Протягом дня Консультативна допомога суб’єктам містобудування щодо 

порядку оформлення дозвільної та іншої документації на 

будівництво об’єктів містобудування. 

Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконується 

постійно 

92.  Протягом дня Надання консультацій мешканцям міста щодо питань з 

будівництва та узаконення самовільного будівництва 

             Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Надано 

(2 особи) 

93.  13.00-16.00 Просмотр виставок та концерту в МБК «Зоряний» 

           Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

            Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Участь 

прийнято 

94.  Протягом дня Оформлення дозволів на розміщення реклами 

           Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Виконано 

(5 шт.) 

95.  Протягом дня Розгляд та надання відповіді на скарги, звернення громадян 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

96.  Протягом дня  Надання відповіді на запити установ, підприємств, 

організацій  

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

97.  Протягом дня Розгляд, підготовка матеріалів до судових справ.  

Участь у судових засіданнях  

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

98.  Протягом дня Видача рішень виконкому, довідок про адресу земельної 

ділянки, про перейменування та упорядкування вулиць 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно   

99.  Протягом дня Консультативна допомога суб’єктам містобудування щодо 

порядку оформлення дозвільної та іншої документації на 

будівництво об’єктів містобудування. 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно 

100.  Протягом дня Підготовка та реєстрація в Конотопському УДКСУ у 

Сумській області бюджетних фінансових зобов’язань з 

оплати заробітної плати за 1 пол. жовтня місяця працівникам 

відділу 

Данько А.Ю., спеціаліст 2 категорії відділу 

Виконано 

101.  Протягом дня Підготовка та надання до фінансового управління 

Конотопської міської ради заявки на фінансування по 

перерахуванню заробітної плати за 1 пол. жовтня місяця 

Виконано 
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працівникам відділу 

Данько А.Ю., спеціаліст 2 категорії відділу 

Протягом тижня 

102.  Протягом 

тижня 

Розгляд звернень, заяв, скарг громадян та юридичних осіб з 

питань містобудування 

Холодьон С.І.,працівники відділу 

Виконується 

постійно 

103.  Протягом 

тижня 

Організація  роботи,  пов'язаної  зі створенням 

містобудівного кадастру населених пунктів 

Холодьон С.І.,працівники відділу 

Виконується 

104.  Протягом 

тижня 

Консультація мешканців м.Конотоп з питань містобудівного 

законодавства 

Холодьон С.І.,працівники відділу 

Виконується 

постійно 

105.  Протягом 

тижня 

Консультативна допомога суб’єктам містобудування щодо 

порядку оформлення дозвільної та іншої документації на 

будівництво об’єктів містобудування. 

Холодьон С.І.,працівники відділу 

Виконується 

постійно 

106.  Протягом 

тижня 

Розгляд та підготовка матеріалів до судових справ 

Холодьон С.І., начальник відділу 

Моісєєва О.Ю., завідувач сектору 

Виконується 

постійно 

107.  Протягом 

тижня 

Контроль за виконанням листів, розпоряджень та доручень 

керівництва, які знаходяться на виконанні у відділі 

                          Новакова А.В., головний спеціаліст відділу 

Виконується 

постійно 

108.  Протягом 

тижня 

Підготовка будівельних паспортів та паспортів прив’язки ТС 

                 Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу

  

Виконується 

постійно 

109.  Протягом 

тижня 

Виїзд на місце та підготовка відповідей щодо відповідності 

місця розташування державним будівельним нормам 

               Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

 

Виконується 

постійно 

110.  Протягом 

тижня 

Підготовка рішень виконкому та протоколів комісії з питань 

будівництва 

                        Маслакова М.С., спеціаліст 1 категорії відділу 

Виконується 

постійно 

 

 

 

Начальник відділу містобудування  

та архітектури Конотопської міської ради      С.І.Холодьон 


