
Звіт про роботу сектору міської ради з питань внутрішньої політики  

за 2015 рік 

Здійснюючи інформаційний напрямок діяльності, сектор міської ради з 

питань внутрішньої політики спирається, перш за все, на виконання Указу 

Президента України “Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з 

питань інформування населення”, розпорядження міського голови від 

22.12.2010 №342-р «Про інформування облдержадміністрації про події 

соціально-економічного та суспільно-політичного життя регіону». 

Сектор в плані інформування населення міста, постійно співпрацює з 

газетами “Конотопський край”, “Факти”, “Телегурман”, «Перекресток», з ТРК 

«Вежа», ТРО «Кон-такт», «Експрес-радіо», а також з ТРК «Пульсар-РТБ». 

Надає для інформування інформаційні матеріали, запрошує на прес-

конференції та заходи публічного характеру, які організовуються міською 

владою або проходять за її участі. 

Протягом 2015 року сектором організовано проведення:  

Прямих ефірів на ТРК «Вежа» – 21 (міського голови), 7 (заступників 

міського голови),  5 (керівників комунальних підприємств та підрозділів міської 

ради); 

Прес-конференцій – 4 (міського голови); 

Брифінгів – 4 - міського голови, 5 (заступники міського голови), 4 

(керівники структурних підрозділів).  

7 круглих столів. 

Сектор тісно співпрацює з газетою «Конотопський край», яка постійно 

вміщує на своїх сторінках виступи керівників структурних підрозділів міської 

ради та виконавчого комітету з актуальних питань життєдіяльності міста. На 

офіційному сайті міської ради та офіційній сторінці в соціальній мережі 

«Фейсбук», у свою чергу, розміщуються актуальні матеріали газети 

«Конотопський край». 

 На головній сторінці офіційного сайту міської ради щоденно 

розміщуються інформаційні повідомлення щодо діяльності міської ради або 

подій, що відбуваються на території міста. Це дає змогу ЗМІ міста кожного дня 

брати інформацію з сайту для своїх новин. Цим користуються «Експрес-радіо», 

ТРК «Вежа», газети «Телегурман» а також обласні інформаційні інтернет-

сайти, як «Всі-Суми», «ТОП-город Суми», «Данкор» та інші.  

 Сектор є адміністратором головної сторінки сайту міської ради, на якій 

розміщуються новини.  

 Здійснюється постійне адміністрування та наповнення інформацією 

офіційної сторінки Конотопської міської ради у соціальній мережі «Фейсбук». 

 Протягом звітного періоду сектором розміщено 989 інформаційних 

повідомлень на сайті міської ради та на сторінці міської ради у Фейсбуці. За 

домовленістю з керівником ТРО «Кон-такт»  на цій сторінці розміщуються 

новини студії «Кон-такт» (а це, в середньому від 1 до 3 випусків на тиждень).  

 Також працівники сектору розміщують найбільш актуальну інформацію – 

таку як оголошення про святкові події або благодійну допомогу – і в інших 

соціальних мережах, таких як «Вонтакте», що дозволяє донести інформацію 



про діяльність міської ради біль ширшому колу конотопців, особливо молоді. 

Також інформація про особливо важливі події чи оголошення розміщуються на 

безоплатній основі оператором кабельного телебачення «Зурбаган». 

 На виконання розпорядження міського голови «Про інформаційне 

наповнення сайту обласної ради» постійно надається інформація на сайт 

обласної ради. 2015 року 65 повідомлень було розміщено на сайті обласної 

ради. 

 Сектор організовує та проводить засідання громадської ради при 

виконавчому комітеті міської ради. Протягом звітного періоду проведено 4 

засідання громадської ради, розглянуто 12 питань життєдіяльності міста із 

залученням виконавчих органів міської ради, керівників держаних установ 

міста та за участі керівництва міської ради.  

Сектором  підготовлено 19 розпоряджень міського голови: 

 - розроблена програма «Конкурс проектів інститутів громадського 

суспільства» на 2016 рік; 

- підготовлено 65 привітань міського голови з нагоди державних та 

визначних дат в ЗМІ міста; 

- проводилась організаційна робота щодо співпраці з містом побратимом 

Мездрою (Болгарія); 

- організовано та проведено 12 загальноміських заходів (День соборності 

України, День захисника Вітчизни, День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав, річниця від Дня народження Т.Г.Шевченка, річниця 

аварії на ЧАЕС, День журналіста, День скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні, День Конституції України,  День Незалежності України, День 

партизанської слави, День визволення України від фашистських загарбників, 

День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій, День Збройних Сил 

України). 

Протягом року сектором здійснювався контроль за виконанням 32 

розпорядчих документів голови Сумської ОДА та 31 розпорядження міського 

голови. Підготовлено 245 листів-відповідей на звернення мешканців міста, 

установ та організацій. 

Постійно проводились зустрічі з представниками громадських об’єднань, 

політичних партій. 

Протягом року велась інформаційно-просвітницька робота з розміщення 

постерів на біл-бордах, плакатів патріотичного спрямування в закладах 

культури, освіти, в приміщеннях органів державної влади, в громадському 

транспорті. 

Постійно проводилась інформаційна підтримка діяльності волонтерських 

організацій міста щодо їх допомоги конотопцям, які несуть службу в зоні АТО. 

Спільно з волонтерськими організаціями організована зустріч Прапору єдності 

волонтерів. 

У плані співпраці з громадськими організаціями та активізації 

волонтерського руху, активізації патріотичних настроїв міста сектором взято 

активну участь у проведенні благодійна акція «З теплом у серці до солдата». У 

рамках реалізації акції для конотопців, які нині несуть службу поблизу міст 



Красногорівка, Мар’янка, Курахово, Констянтинівка, Авдіївка, Артемівськ, 

Слов’янськ, молоді активісти збирали продукти тривалого зберігання, засоби 

особистої гігієни та різноманітні смаколики.   

           Протягом року працівниками сектору відвідано 56 публічних заходів, які 

були організовані міськими осередками політичних партій та громадських 

організацій.  

За для збереження суспільного спокою в місті 6 травня з ініціативи 

сектору та за участі керівництва міської ради,  керівництва міських відділів 

МВС та СБУ проведено круглий з представниками міських осередків 

політичних партій та громадських організацій щодо відзначення Дня Перемоги 

в місті. Результатом стало підписання Меморандуму про проведення Дня 

Перемоги без партійної символіки, гасел та толерантного міжпартійного 

відношення. 

Проведено 3 навчання з питань розміщення публічної інформації на сайті 

міської ради виконавчими органами ради, виконання розпорядження міського 

голови від 22.12.2010 №342-р «Про інформування ОДА про події соціально-

економічного та суспільно-політичного життя регіону». 

 Проблемним питанням є використання для адміністрування офіційного 

веб-сайту міської ради застарілої інформаційної системи управління контентом 

та незручна структура сайту взагалі, яка потребує вдосконалення, а, краще, 

розробки нового веб-сайту з використанням офіційного хостінгу та доменного 

імені, а також придбання фотоапарату для висвітлення діяльності керівництва 

міської ради та виконавчих органів ради. 

 

 
 

Завідувач сектору  міської ради 

з питань внутрішньої політики                       В.Б.П’явка  

 

 
          

 


