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З В І Т  

міського голови про діяльність  

виконавчих органів міської ради у 2014 році 

 

Минулий рік був самим важким за всі часи незалежності нашої держави. Він 

був насичений важливими, але не завжди позитивними, політичними й 

економічними подіями в житті країни та нашого міста. Хотілося б зосередитись на 

успіхах та досягненнях, але в той час, коли на території України йде повноцінна 

війна, доводиться більше уваги приділяти тим діям, які принаймі дозволили 

утримати міське господарство, його інфраструктуру, забезпечити стабільне 

надходження коштів до бюджету та обов’язкових виплат. 

Політична та економічна нестабільність в державі наклала свій відбиток і на 

події у нашому місті. У 2014 році конотопці вкотре продемонстрували свою 

активну громадську позицію. І якщо владі міста не завжди вдавалося знаходити 

компроміс з політичними партіями, громадськими об’єднаннями, активістами в 

питаннях розвитку суспільно-політичного процесу, то в одній справі ми були 

одностайними і єдиними – це спротив всіма можливими засобами російським 

агресорам і їхнім прибічникам. Саме з цього питання хочу розпочати свій звіт. 
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1.Організація роботи з надання допомоги військовослужбовцям, їх сім’ям, 

вимушеним переселенцям, співпраця з волонтерами. 

Абсолютно новим викликом для органів влади стала організація роботи та 

надання підтримки тим конотопцям, які були мобілізовані до Збройних Сил та 

Національної Гвардії України, стали на захист країни у лавах добровольчих 

батальйонів, їх сім’ям та особам, що прибули на проживання з окупованих 

територій. 

З метою оперативного вирішення соціально-побутових проблем сімей 

мобілізованих, яких на кінець року налічувалось 312 осіб, було створено 7 

мобільних груп із спеціалістів виконавчих органів міської ради, проведені 

обстеження та вивчення потреб сімей. 

За рахунок міського бюджету надано: одноразову матеріальну допомогу 97 

сім’ям в розмірі 400 грн. кожній; допомогу в оформленні документів на виплату 

компенсації за поранення військовослужбовця, сім’ї військовослужбовця, який 

вважається безвісно відсутнім депутатами міської ради виділено з депутатського 

фонду 3850 грн.  

За рахунок міського бюджету вирішено питання безкоштовного харчування 

171 дитини з сімей мобілізованих в дитячих садочках та школах; безкоштовного 

проїзду дітей в міському транспорті загального користування (отримали  

посвідчення 76 дітей);  надання земельної ділянки під індивідуальне житлове 

будівництво 60 учасникам АТО; безкоштовного забезпечення дровами; часткового 

компенсування витрат на оплату ЖКП в розмірі 1000 грн. одноразово кожній сім’ї 

(отримали 237 представників сімей), вирішуються і інші побутові питання 

(оформлення субсидії, ремонт житла, працевлаштування, тощо). 

Також, у зв’язку з військовими діями на сході країни, до міста переїхали 594 

сім’ї з Луганської, Донецької областей та Автономної республіки Крим, за 

призначенням грошової допомоги звернулося 409 сімей,  призначено допомогу  

406 сім’ям на загальну суму 626,0 тис.грн., 148 осіб звернулись до міськрайцентр 

зайнятості, отримали статус безробітного 48 осіб, працевлаштовано 26 осіб, 260 

особам надана допомога в отриманні пенсії. 

199 сімей отримали продуктові та гігієнічні набори, канцелярські товари для 

школи, допомогу психолога за рахунок благодійного фонду «Відень», 6 осіб 

поселені в гуртожитки міста. 

Велика робота з підтримки військовослужбовців проводиться громадськими 

та волонтерськими організаціями міста. В плані співпраці з громадськими 

організаціями та активізації волонтерського руху, активізації патріотичних 

настроїв міста міською радою ініційовано та проведено ряд публічних 

благодійних акцій, зібрано більше 30 тисяч грн. для потреб учасників АТО. 

Проведено 3 флешмоби для мешканців міста патріотичного змісту. Спільно з 

активістами громадських та політичних організацій міста проведено патріотичну 

акцію «Розфарбуймо Конотоп разом», благодійна акція «Українці,  Єднаймось!». 

Сектором з питань внутрішньої політики міської ради  спільно з благодійною 

організацією “Серця любові” проведено благодійний аукціон “Зігріймо солдатів 

теплом дитячих сердець”, під час якого було реалізовано дитячі вироби, а виручені 
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кошти в сумі 3333,00 грн. були розподілені на придбання термобілизни 

та берців бійцям 27 Сумського реактивного полку. 

Відділом культури та туризму міської ради було передано від реалізації 

картин 1600 грн. на придбання термобілизни бійцям 27 Сумського реактивного 

полку. 

Наприкінці жовтня на базі Конотопського міського краєзнавчого музею               

ім. О.М.Лазаревського місцевим активістом громадського формування  

"Конотопська сотня народної самооборони" Сергієм Безлюдним проведено 

аукціон з продажу власної колекції, що складалась з 59 фотоапаратів. За отримані 

кошти в сумі 9,8 тис.грн. було придбано 2 кевларових шоломи та бронежилет 4 

ступеню захисту. Дані засоби індивідуального захисту було передано українським 

військовим – учасником АТО. Місцевий меценат, який придбав колекцію, 

одночасно передав її в дарунок Конотопському міському краєзнавчому музею 

ім.О.М.Лазаревського. 

 Протягом липня-жовтня 2014 року на базі Конотопського міського центру 

культури і дозвілля кінотеатр “Мир” проходила акція зі збору речей для потреб 

біженців з тимчасово окупованих територій. 21 особа, що тимчасово проживає в 

Конотопі, отримала необхідні  теплі речі. Залишок переданих мешканцями міста 

речей було запаковано та передано до представництва “Червоного хреста” в 

м.Конотоп. 

06.11.2014 громадським формуванням "Конотопська сотня народної 

самооборони"  для  93 механізованої бригади було відправлено  посилку з речами, 

що надали підприємці міста: пічками для БТРів, засобами особистої гігієни, 

зимовими рукавицями, пральними порошками.    

Волонтери громадського формування "Конотопська сотня народної 

самооборони" передали теплі речі для мобілізованих конотопчан до лав збройних 

сил України. Для 92 механізованої бригади відправлено автомобіль та 9 одіял, 3 

матраца, сало, теплі речі, 4 уп. олії, мішок чаю, чавунна піч, піч що опалюється 

дизпаливом. Мешканцю м.Конотоп, начальнику штабу громадського формування 

"Конотопська сотня народної самооборони" Гешгайнеру Є.В. в зону АТО 

відправлено: рюкзак тактичний, ремінь тактичний, масло для зброї, рукавиці 

хутрові, мило, ватні штани, медикаменти загальною вартістю 5 тис. грн.  

Відділом культури та туризму міської ради проведено збір коштів на 

придбання тепловізора для бійця 93 механізованої бригади Голуба Олександра 

мешканця м.Конотоп, загалом зібрано 1700 грн.  

 Працівниками міських бібліотек зібрано 500 грн. за які придбано 

медикаменти та продукти харчування, що були передані для мешканців 

м.Конотоп, які перебувають у зоні АТО у складі батальйону «Азов».   

Для рядового Мілюшко Ярослава Володимировича пошито військову форму 

та теплий бушлат 64 розміру.  

Громадським формуванням "Конотопська сотня народної самооборони" 

разом з Сумським обласним благодійним фондом "Тепло сердець" було зібрано 

6141 грн. 48 коп. з яких витрачено на закупку плащ-наметів 1000 грн., каски 3900 

грн., на виготовлення реклами 500 грн. 

Волонтери громадського формування "Конотопська сотня народної 



 5 

самооборони" передали під місто Волноваха бійцям добровольчого 

батальйону “Дніпро-2”: піч опалювальна для БРДМ, бронеплита, медичні 

препарати, загальною вартістю близько 2,0 тис. грн. Мобілізованому мешканцю 

м.Конотоп Самусь Олексію, що перебуває під м.Щастя, передано кевларову каску, 

вартістю 3,9 тис.грн.  

За ініціативи громадського формування "Конотопська сотня народної 

самооборони" та при фінансовій підтримці власника магазину “Планета 

інструмент” Гітліна Сегрія мобілізованим військовослужбовцям м.Конотоп та 

співробітникам Конотопського МВ УМВС, що виконують завдання в зоні АТО, 

передано 3 дизельних пічки для обігріву приміщень, загальною вартістю 2,0 

тис.грн. 
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2.Робота апарату міської ради, виконавчого комітету 

 

2.1.Діяльність міської ради та її виконавчого комітету 

У 2014 році було організовано проведення 13-ти сесій міської ради, з них 1 

позачергова, на яких було прийнято 262 рішення. 

З метою налагодження співпраці з депутатським корпусом з вересня місяця 

проведено 10 спільних зборів депутатів міської ради з розпорядниками коштів 

міського бюджету. 

На виконання повноважень депутатів на виборчих округах в міському 

бюджеті в 2014 році було виділено 280,0 тис.грн., фактично спрямовано коштів 

на виконання доручень виборців 270,9 тис.грн. 

Протягом року до міської ради надійшло 123 депутатських звернення, в 

яких порушено 157 питань, з них вирішено – 82, роз’яснено – 50, перебуває на 

контролі – 25. 

За цей період організовано проведення 13 засідань виконавчого комітету 

міської ради, також додатково було проведено 2 позачергових засідання 

виконавчого комітету міської ради.  Всього на засіданнях виконавчого комітету 

міської ради було розглянуто 344 рішення, з них 21 з основних питань, 1 

інформаційна нарада з керівниками підприємств, організацій та установ міста, 10 

нарад з головами квартальних комітетів міста,  22 апаратних та 47 робочих нарад 

при міському голові, 12 навчань апарату міської ради та працівників 

міськвиконкому. 

У лютому 2014 року були організовані та проведені внутрішні аудити з 
метою підготовки до зовнішнього наглядового аудиту за стандартами ДСТУ ISO 
9001. Під час аудиту перевірялася якість надання адміністративних та 
неадміністративних послуг виконавчими органами Конотопської міської ради. 
Висновки показали, що система управління, яка діє у міськвиконкомі, є повністю 
ефективною. Передумови, необхідні для підтримки і поліпшення, наявні. 

Протягом 2014 року архівним відділом міської ради здійснювались заходи 

щодо виконання Законів України, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів 

України, розпоряджень міського голови, впроваджувались в практику Правила 

роботи архівних установ України та ПЕРЕЛІК типових документів, що 

створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 

строків зберігання документів. 

За звітний період проведено 8 засідань експертної комісії, де погоджено 10 

номенклатур справ, 8 описів постійного зберігання документів, 2 описи з 

особового складу, 7 актів на знищення документів, термін зберігання яких 

вичерпано, 1 положення про архів, 1 положення про експертну комісію. 

Постійно велась співпраця з відділами та управліннями міської ради по 

пошуку та наданню інформації з архівних документів.  

Надавалась методична допомога у складанні номенклатур справ та 

довідкового апарату до документів постійного зберігання Конотопському 

політехнічному технікуму КІСумДУ, Конотопському індустріально-педагогічному 
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технікуму, управлінню статистики, державній податковій інспекції, 

управлінню юстиції та іншим. 

Експертно-перевірною комісією Державного архіву Сумської області було 

схвалено описи справ постійного зберігання на 1161 од.зб, та на справи з 

особового складу у кількості 29 од.зб. 

На зберіганні в архівосховищі знаходиться 173 фонди ліквідованих 

підприємств міста (10215 од. зб.), 27 фондів НАФ (4704 од. зб.), які 

поповнюються, 1 фонд документів особового походження –31 од. зб. Загальна 

кількість справ становить 14950 од. зб. і щорічно поповнюється.  

Постійно збільшується чисельність справ з особового складу підприємств, 

які припинили свою діяльність на території міста. За звітний період на державне 

зберігання до відділу надійшло 6 нових фондів, а це 297 одиниць зберігання.  

Протягом звітного року архівним відділом проводилась робота з 

організаціями списку № 1 щодо упорядкування, описування та передавання на 

постійне зберігання документів НАФ. Зараз іде підготовка до передачі на 

зберігання документів управління статистики та Конотопського політехнічного 

технікуму КІСумДУ. 

Архівним відділом міської ради протягом року було надано 2305 довідок 

соціально-правового характеру (у 2012 – 1462 довідки, у 2013 – 2065). 

Через загальний відділ міської ради надійшло 37 запитів громадян, з них 14 

вирішено позитивно, на 23 надані роз’яснення згідно чинного законодавства.   

Проводились заходи щодо поліпшення умов зберігання документів, їх 

оптимального розміщення, контролю за фізичним станом справ (санітарні дні, 

контроль за температурою та вологістю в сховищі).  

В травні 2014 Державним архівом Сумської області була проведена 

комплексна перевірка роботи архівного відділу міської ради. За результатами 

перевірки робота архівного відділу була визнана задовільною. Визначені 

перевірною комісією зауваження та недоліки усунуті. 

В січні 2014 архівному відділу міської ради було надано робочій кабінет 

№123 площею 14 м2 на першому поверсі будівлі виконавчого комітету міської 

ради. В архівосховищі було демонтовано старий стелаж з дерев’яними полицями  - 

12 п.м., а замість нього  встановлено нове металеве стелажне обладнання - 30 п.м., 

на що витрачено 5000 грн. з спецрахунку.  

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 26.12.2011 

№431 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним 

відділом міської ради» на сьогоднішній день на платній основі виконано 179 

запитів майнового характеру фізичних і юридичних осіб, що склало надходжень 

на суму 6324,48 грн. Дані кошти будуть використані на зміцнення матеріально-

технічної бази архіву. 

Сектор міської ради з питань внутрішньої політики 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», яка у березні 2014 року розпочала свою діяльність. 

Надає для інформування інформаційні матеріали, запрошує на прес-конференції 

та заходи публічного характеру, які організовуються міською владою або 
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проходять за її участі. 

Протягом 2014 року проведено  прямі ефіри на телебаченні – 4 (міського 

голови), 3 (заступників міського голови),  5 (керівників комунальних підприємств 

та підрозділів міської ради). 

Прес-конференцій – 2 (міського голови), 3 (секретаря міської ради). 

Брифінгів – 2 міського голови, 5 (заступники міського голови), 5 (керівники 

структурних підрозділів).  

 У минулому році створена сторінка «Конотопська міська рада» на Фейсбуці, 

здійснюється постійне її адміністрування та наповнення інформацією. 

На виконання розпорядження міського голови «Про інформаційне 

наповнення сайту обласної ради» постійно надається інформація на сайт обласної 

ради. У минулому році 107 повідомлень було розміщено на сайті обласної ради. 

В питанні інформування населення про діяльність міської ради також 

налагоджена співпраця з обласним радіо, радіо «Слобода-FM», газетою 

«Сумщина», газетами «Ваш шанс» і «Панорама». За нашими рекомендаціями в 

газеті «Сумщина» публікувались статті кореспондентів газети «Конотопський 

край» про значимі події та історію м. Конотопа та відомих його мешканців.  

Також інформування громадськості про дії влади відбувається на засіданнях 

громадської ради де приймають участь не тільки представники громадських 

об’єднань та ЗМІ, а й міський голова, керуючий справами виконкому, заступники 

міського голови. На ці засідання запрошуються керівники та представники  

установ та організацій міста, які відповідають за ті напрямки роботи, що 

розглядаються на засіданнях громадської ради. В 2014 році проведено 5 засідань 

громадської ради, в 2015 році вже проведено 2 засідання. 

Задля збереження суспільного спокою в місті 6 травня з ініціативи 

керівництва міської ради,  керівництва міських відділів МВС та СБУ проведено 

круглий стіл 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. 

 

2.2.Взаємодія з квартальними комітетам 

Постійно проводиться робота з мешканцями приватного сектору щодо 

оформлення довідок за місцем проживання, реєстрації та про склад сім’ї в різні 

установи та організації міста, які видаються головами квартальних комітетів. Так, 

протягом року було оформлено близько 7500 довідок з місця проживання. 

Проведено роботу по залученню голів квартальних комітетів та, відповідно, 

мешканців кварталів до участі у загальноміських заходах та благоустрою 

кварталів. Власними зусиллями голів квартальних комітетів в місті протягом 2014 

року було облаштовано 12 квітників.  

До Дня Незалежності України за ініціативи голови квартального комітету 

№33 Пономаренко Валентини Іванівни, мешканців кварталу, підтримки депутатів 

було прибрано стихійне сміттєзвалище на вул.Олександрівській та на його місці 

облаштовано дитячий майданчик. З нагоди 200-річчя від дня народження 

Т.Г.Шевченка виконавчим комітетом спільно з головами квартальних комітетів та 
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мешканців проведені роботи з благоустрою вул.Шевченка.  

Голови квартальних комітетів активно долучилися до справи по збору 

коштів в підтримку воїнів, які знаходяться в зоні проведення АТО. 

Так, головами квартальних комітетів та мешканцями кварталів було зібрано 

та направлено за призначенням близько 20 000 грн., окрім цього, передавали речі 

та продукти харчування.  

Протягом 2014 року виконавчим комітетом міської ради було проведено 

конкурс «Кращий голова квартального комітету», підсумки якого визначаються 

щоквартально конкурсною комісією. Це, в свою чергу, дає можливість 

стимулювати роботу голів квартальних комітетів, підвищити її ефективність та є 

результативним прикладом для інших голів квартальних комітетів. 

Протягом року проводилася робота з головами квартальних комітетів по 

виявленню одиноких осіб похилого віку, інвалідів, які потребують допомоги, 

оформлення їх на облік в територіальний центр соціального обслуговування 

одиноких громадян. 

З метою запобігання правопорушень мешканцями міста, забезпечення 

правопорядку на вулицях кварталів, голови квартальних комітетів співпрацюють 

з правоохоронними органами. 

Тісна співпраця протягом року проводилася головами квартальних 

комітетів із службою міської ради у справах дітей, фахівцями з соціальної роботи 

ЦССМ, інформуючи про сімейні конфлікти, про випадки порушення прав дітей, 

виявленню неблагополучних сімей. Також, за клопотанням служби міської ради у 

справах дітей, голови квартальних комітетів допомагали в оформленні опікунства 

над дітьми. Окрім цього, постійно проводиться індивідуальна робота з головами 

квартальних комітетів по вирішенню питань життєдіяльності кварталів міста. 

 

2.3.Правове забезпечення 

За період з 01.01.2014 по 31.12.2014 сектор юридичної роботи організовував 

правову роботу, спрямовану на правильне застосування та додержання актів 

законодавства, для чого кожного першого та третього понеділка приймалася 

участь в прийомі громадян міським головою. За необхідності працівники сектору 

юридичної роботи залучаються до проведення прийомів заступниками міського 

голови. 

Протягом звітного періоду відповідно до розпорядження міського голови від 

12.08.2011 №239-р "Про організацію надання населенню безоплатної правової 

допомоги" в робочих кабінетах сектору прийнято 64 особи та надано відповідні 

консультації з питань спадкування, оформлення майна, дарування, купівлі-

продажу, взаємовідносин із сусідами, порядку оскарження судових рішень та 

інших питань правового характеру. 

Систематично проводилась робота по перевірці та візуванню рішень, 

розпоряджень та інших документів правового характеру, що виносяться на розгляд 

міської ради та її виконавчого комітету на відповідність вимогам чинного 

законодавства. 

Протягом 2014 року прийнято участь у 138 судових засіданнях по 91 справі. 

Здійснювалась договірна робота. Протягом звітного періоду здійснено перевірку 
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2114 договорів, що укладаються розпорядниками коштів міського 

бюджету та комунальними підприємствами. 

Постійно проводилась кодифікація чинного законодавства. Внесено зміни до 

текстів законодавчих актів, та до алфавітного покажчика. Протягом звітного 

періоду для роботи працівникам відділів та управлінь видавалися нормативні 

документи та науково-практичні коментарі до законів та кодексів України; 

Сектор юридичної роботи постійно приймає участь у засіданнях комісії з 

питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і платежів та 

ефективного використання бюджетних коштів, комісії з питань 

неплатоспроможності та банкрутства, конкурсного комітету з підготовки та 

проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування, громадської комісії з житлових питань, наглядової ради з 

розподілу і утримання житла у гуртожитках, узгоджувальної комісії з вирішення 

земельних суперечок, тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат, комісії з питань поновлення прав реабілітованих, комісії з надання 

одноразової матеріальної допомоги, комісії із звільнення громадян, що мають 

рідних, від плати за надання соціальних послуг територіальним центром, комісії з 

питань захисту прав дитини при виконкомі міської ради, конкурсній комісії 

виконкому, експертній комісії міської ради з питань конфіденційної інформації, 

комісії з розгляду повторних та колективних звернень громадян, адміністративної 

комісії при виконкомі міської ради, спостережної комісії при виконкомі міської 

ради. 

Працівники сектору юридичної роботи є членами міської координаційно – 

методичної ради з правової освіти населення. Діяльність міської МКМР з правової 

освіти населення у 2014 році була спрямована на розробку та проведення 

різноманітних заходів правоосвітнього та правовиховного спрямування, 

пропаганду здорового способу життя серед учнівських та педагогічних колективів, 

навчальних закладів, проведення тематичних бесід, лекцій та інших виховних 

заходів щодо профілактичної роботи з питань правового виховання дітей, 

розроблення лекцій та методичних рекомендацій, проведення семінарів та круглих 

столів, надання методичної та практичної допомоги в організації правової освіти.  

На виконання плану роботи міської МКМР з правової освіти населення 

проведено 4 засідання міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з 

правової освіти населення, на яких розглянуто 11 питань щодо організації 

проведення правової освіти в місті. По кожному питанню прийняті відповідні 

рішення, розроблені рекомендації. 

На виконання плану роботи обласної МКМР з правової освіти населення та 

з метою подальшого поглиблення правових знань, підвищення рівня 

правовиховної роботи серед школярів, активізації профілактичної роботи з учнями 

та учнівською молоддю по попередженню правопорушень та злочинності з 22 по 

26 квітня 2014 року проведено Тиждень правових знань на тему «Права та 

обов’язки в житті людей». 

З 29 вересня по 3 жовтня 2014 року в навчальних та культурних закладах 

міста було проведено Всеукраїнський тиждень права на тему: "Подолання 
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корупції в судовій системі". 

З 6 по 11 жовтня 2014 року в установах, організаціях, навчальних та 

культурних закладах м.Конотоп було проведено Сумський обласний тиждень 

права на тему: "Закон та право для всіх єдині", в рамках якого в загальноосвітніх 

навчальних закладах міста за сприянням відділу освіти міської ради були 

проведені різноманітні заходи правоосвітнього характеру. 

Щомісяця працівниками сектору юридичної роботи готується інформація на 

навчання апарату виконкому з питань прийнятих законодавчих актів. 

Сектор юридичної роботи співпрацює з усіма управліннями, відділами та 

секторами міської ради: здійснює юридичну експертизу проектів рішень, 

розпоряджень, проектів господарських договорів та надає консультації з правових 

питань працівникам. 

В цілому, працівниками сектору вживаються всі необхідні заходи для 

оперативного та всебічного розгляду звернень громадян та виконання своїх 

безпосередніх посадових обов’язків.  

 

2.4.Підготовка та проведення виборчого процесу 

Протягом 2014 року відділ Державного реєстру виборців працював над 

виконанням Закону України «Про Державний реєстр виборців”, постанов 

Центральної виборчої комісії, своєчасним виконанням доручень Розпорядника 

реєстру. 

25 травня 2014 року відбулися  позачергові вибори Президента України, 26 

жовтня 2014 року відбулися позачергові вибори народних депутатів – це дві 

виборчі кампанії, де окрім високих вимог до якості списків виборців, наявні були 

певні особливості, до цього часу невідпрацьовані, нові для відділу ведення 

Державного реєстру виборців. Це і зміна місця голосування без зміни виборчої 

адреси для громадян, які прибули з АРК, зони проведення АТО. Суттєва робота 

проведена по роботі з військовими, які тимчасово дислокувались на території 

нашого міста.  

Вивчено думку мешканців міста в напрямку оптимізації меж виборчих 

дільниць, в наслідок чого внесені зміни до постанови ЦВК від 12.04.2012 року 

№66 “Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній 

основі”. Протягом року підготовлено 5 подань до ЦВК щодо уточнення меж 

виборчих дільниць, які знайшли відображення у постановах ЦВК №449, 796, 819, 

1169, 1894. 

За ініціативою відділу спільно з паспортистами ЖЕКів міста було зроблено 

5 виїзних прийомів в гуртожитках міста, перевірено 1823 виборця. 

Проведено спільні перевірки, спрямовані на покращення якості відомостей, 

що містяться у Державному реєстрі виборців з головами квартальних комітетів 

№29, 2, 54, 32. Перевірено відомості щодо 623 осіб. 

Опрацьовано 1340 заяв громадян. З них про включення до Державного 

реєстру виборців 195, про внесення змін до персональних даних виборців 258. 

Найбільша кількість заяв щодо тимчасової зміни місця голосування без зміни 

виборчої адреси – 887 заяв. Звернулися для перевірки персональних даних та не 

виявили помилок – 426 виборців.  



 12 

На виконання доручень Центральної виборчої комісії та за 

власною ініціативою відділ ведення Державного реєстру виборців надавав запити 

до суб'єктів подання з метою уточнення персональних даних виборців, їх 

виборчих адрес, тощо. Протягом 2014 року до установ та організацій направлено 

150 запитів щодо 2439 осіб, з них: до органів ДМС – 112 запитів щодо 2134 осіб, 

до органів юстиції – 7 запитів щодо 18 осіб, до інших закладів, установ, 

організацій – 31 запитів щодо 287 осіб. 

Розглянуто 37 запитів від ДМС щодо 37 осіб, що прибули з тимчасово 

окупованих територій. 

Ведеться робота по опрацюванню кратних включень до Державного реєстру 

виборців, опрацьовано 107 кратних включень. 

Забезпечено постійне інформування населення про діяльність відділу у 

засобах масової інформації. 

 

2.5.Робота зі зверненнями  

Протягом 2014 року через Сумську обласну державну адміністрацію 

надійшло 35 звернень (121 – у 2013 році), що на 86 звернень менше відповідного 

періоду минулого року. В них було порушено 40 питань. За результатами розгляду 

15 питань (37,5%) вирішено позитивно, на 23 (57,5%) – надані роз’яснення 

відповідно до чинного законодавства, 2 (5%) – перебувають на контролі 

виконання.  

Кількість звернень, що надійшли від жителів міста протягом 2014 року до 

органів влади вищого рівня серед міст обласного підпорядкування становить 4 на 

10 тис. населення, що є позитивним показником  по області, для порівняння: 

показник по   м.Охтирка – 2,9,   м.Глухів – 2,9, м.Шостка – 5,5, м.Лебедин –  6,7,  

м.Суми – 6,7, м.Ромни  – 13,8. Середньообласний показник серед міст обласного 

підпорядкування становить 6,1. 

Через Урядову «гарячу» лінію та Державну установу «Сумський обласний 

контактний центр» отримано 430 звернень, що на 44 звернення більше ніж у 2013 

році. В них було порушено 455 питань. За результатами розгляду 226 (49,7%) 

питань вирішено позитивно, на 224 (49,2%) – надані роз’яснення відповідно до 

чинного законодавства, 5 (1,1%) – перебувають на контролі виконання.  

Продовжує функціонувати «гаряча» телефонна лінія з керівництвом 

виконавчого комітету міської ради. Протягом 2014 року проведено 52 «гарячих» 

телефонних лінії, від мешканців міста отримано 443 телефонних дзвінка, 

розглянуто 517 питань. За результатами розгляду 231 питання вирішено 

позитивно, що становить 44,7% від загальної кількості, на 275 (53,2%) надані 

роз’яснення, відповідно до чинного законодавства, 11 (2,1%) перебувають на 

контролі виконання. 

Заслухано 11 звітів заступників міського голови з  питань діяльності 

виконавчих органів ради та керівників виконавчих органів міської ради. У 2014 

році проведено навчання апарату виконавчого комітету та виконавчих органів 

міської ради «Про найактуальніші питання роботи зі зверненнями громадян у 

виконавчому комітеті міської ради, на підприємствах, в організаціях, установах». 

Протягом 2014 року здійснено 23 планових та 2 позапланові перевірки стану 
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роботи зі зверненнями громадян та 4 перевірки стану роботи із запитами на 

публічну інформацію. За результатами перевірок суттєвих порушень не виявлено.  

 На офіційному веб-сайті міської ради продовжує функціонувати сторінка 

«Інтернет-приймальня». Протягом 2014 року від громадян надійшло 67 звернень, 

в яких було порушено 70 питань. За результатами розгляду 22 (31,4%) питання 

було вирішено позитивно, на інші надані роз’яснення відповідно до чинного 

законодавства.  

 Щомісяця в засобах масової інформації, згідно затверджених графіків, та на 

офіційному веб-сайті міської ради оприлюднюються роз’яснення з актуальних 

питань життєдіяльності міста.  

За звітний період зареєстровано та передано за призначенням 4016 

документів вхідної кореспонденції, опрацьовано та відправлено 1497 листів 

ініціативної кореспонденції.  

Протягом 2014 року зареєстровано 320 розпоряджень міського голови та 344 

рішення виконавчого комітету міської ради. 

 

2.6.Організація роботи Центру надання адміністративних послуг 

У 2014 адміністраторами відділу адміністративно-дозвільних процедур 

приймались заяви на 41 адміністративну послугу, які надавались відділами та 

управліннями виконавчого комітету міської ради у Центрі надання 

адміністративних послуг відповідно до переліку, затвердженого рішенням 39 сесії 

міської ради "Про внесення змін в рішення міської ради від 24 квітня 2013 року 

«Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг». 

Надання адміністративних послуг здійснювалось за принципом «єдиного 

вікна», адміністратори відділу забезпечували взаємодію з суб’єктами надання 

адміністративних послуг Прийому суб’єктів звернень у Центрі становить шість 

днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) 

для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. 

Графік роботи Центру :  

Понеділок, середа, п’ятниця та субота з 8.00 до 15.00 

Вівторок та четвер з 8.00 до 20.00. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 

№523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг виконавчої влади через 

центр надання адміністративних послуг» прийнято рішення міської ради «Про 

затвердження переліку адміністративних послуг,що надаються територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади та дозвільними органами в 

Центрі надання адміністративних послуг» (53 сесія, 6 скликання), яким було 

розширено перелік надання адміністративних послуг через Центр. 

Працівники відділу пройшли навчання з питань надання адміністративних 

послуг органами виконавчої влади. 

З 01.10.2014 року через Центр надаються послуги міграційної служби, у 

2014 році було прийнято 2823 звернень, надано 2787 адміністративних послуги. 

Нажаль, за відсутності змін у законодавстві, не вдалося запровадити з 

01.10.2014 надання послуг реєстраційної служби через Центр, але два 

адміністратори пройшли навчання у реєстраційній службі з надання відповідних 
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адміністративних послуг. 

Всього за 2014 рік адміністратори відділу адміністративно-дозвільних 

процедур прийняли 9682 звернення, видали 9254 результати надання 

адміністративних послуг та надали 8736 консультацій з питань отримання 

адміністративних послуг. 

Адміністратори відділу надають консультації з усіх питань надання 

адміністративних послуг. 

На сайті Конотопської міської ради розміщена інформація про послуги 

Центру надання адміністративних послуг, графік роботи, інформаційні картки, 

зразки заяв. 

Пріоритетні напрямки роботи на 2015 рік: 

- запровадження електронного документообігу; 

- створення (проведення виборів) голів будинкових комітетів; 

- організаційне забезпечення виборчого процесу місцевих виборів. 
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3.Економіка та бюджетний процес 

 

3.1.Надходження до бюджету та видатки 

За 2014 рік до міського бюджету надійшло доходів в сумі 308526,0 тис.грн., 

що до плану на звітний період (313391,7 тис.грн.) становить 98,4%, з них: 

- власних та закріплених доходів – 105889,3 тис.грн., або 96,8%; 

- дотації вирівнювання з державного бюджету – 61503,5 тис.грн. (100%); 

- іншої та додаткової дотацій – 2736,1 тис.грн. (100%); 

- субвенцій загального фонду бюджету – 94116,0 тис. грн. (93,5%); 

- доходів спеціального фонду  – 44281,1 тис.грн., або 113,3%.         

Структура доходів міського бюджету                                                                   

за 2014 рік

Субвенції 

загального 

фонду 

94116,0 тис.грн.

 30,5% Дотації 

64239,6 тис.грн.

 20,8%

Власні і 

закріплені доходи 

105889,3 тис.грн.

 34,3%

Доходи

 спеціального фонду 

44281,1 тис.грн.

 14,4%

 
Загальна сума доходів бюджету збільшилась у порівнянні з 2013 роком на 

25748,4 тис.грн., або на 9,1%.  
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Динаміка росту доходів міського бюджету за 2013 - 2014 роки

2013 рік 2014 рік  
По власних і закріплених доходах, які займають 34,3% в загальних  доходах 

бюджету, надійшло 105889,3 тис.грн., або 96,8% від затвердженого плану на 

звітний період. Річні розрахункові показники Мінфіну виконано на 96,7 %. 

Негативно вплинуло на виконання власних та закріплених доходів 

недоотримання по основному бюджетоутворюючому джерелу – податку на 

доходи фізичних осіб (питома вага в загальній сумі надходжень – 84,5%), 

надходження по якому за рік склали 89512,6 тис.грн., що до планового показника 

складає лише 97,6%, недоотримано 2190,3 тис.грн.  

 Основними негативними фактори, які спричинили недовиконання податку 

є: 

 - оптимізація відокремлених підрозділів Південно-Західної залізниці по 

м.Конотоп, що зумовило втрати у розмірі 1430,0 тис.грн.; 
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  - нестабільність роботи підприємств промисловості (втрати 656,3 тис.грн.); 

  - перерахування 360,0 тис.грн. податку одним підприємством до бюджету 

міста Суми;  

  - наявність заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах 

міста (недоотримано  податку 191,6 тис.грн.). 

Другим з найбільш вагомих джерел наповнення бюджету міста є плата за 

землю. При затвердженому обсязі надходжень на рік в сумі 15000,0 тис.грн., 

фактично надійшло 14332,5 тис.грн., або 95,6%. Проти минулого року 

надходження зменшились на 1239,5 тис.грн., або 8,0%.   

Дана ситуація пояснюється наступним: 

- несплатою тримісячних нарахувань по підприємству «Бета Сервіс» в сумі 

470,2 тис.грн.;  

- перепродаж об’єктів та розірвання договорів оренди по двох земельних 

ділянках "Суми-Петрол" (втрати 294,2 тис.грн.); 

- перехід з орендної плати на сплату земельного податку в результаті викупу 

земельних ділянок підприємством "ВМВ" (втрати 273,8 тис.грн.);  

- зміна цільового призначення використання земельної ділянки по 

"Північно-східна будівельна компанія" (втрати 173,1 тис.грн.); 

- розірвання левової частки договорів оренди по вбудованим приміщенням. 

По субвенціях загального фонду з державного бюджету при плані на 

поточний період 100642,6 тис.грн., фактично надійшло 94116,0 тис.грн., або 

93,5%, недоотримано 6526,6 тис.грн. При цьому кредиторська заборгованість 

складає 5347,4 тис.грн. по пільгах та субсидіях на житлово-комунальні послуги, 

пільговому проїзду і послугах зв’язку. 

По доходах спеціального фонду, які в загальних надходженнях бюджету 

займають 14,4%, планове завдання на 2014 рік виконано на 113,3%.  

Планове завдання по бюджету розвитку вдалося виконати на 107,4% (при 

плані на звітний період 11654,2 тис.грн., фактично надійшло 12513,3 тис.грн.).  

 З метою забезпечення наповнення доходної частини міського бюджету 

протягом року вжито ряд заходів:  

  - залучено до сплати податку на доходи фізичних осіб «Центр екстреної 

медичної допомоги», надходження якого за рік склали 113,0 тис.грн.; 

  - внаслідок легалізації трудових відносин та створення нових робочих місць 

надійшло 238,5 тис.грн.; 

  - погашено заборгованість по заробітній платі 7,3 млн.грн., у результаті 

надійшло податку на доходи фізичних осіб 922,2 тис.грн.; 

  - від погашення податкового боргу «Конотопським арматурним заводом» по 

платі за землю надійшло 147,9 тис.грн. 

За 2014 рік міський бюджет по видатках загального фонду виконано в сумі 

269897,9 тис.грн., що становить 95,9% до затверджених показників з урахуванням 

змін і перевищує виконання відповідного періоду минулого року на 14909,5 

тис.грн.  
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Код 

Видатки бюджету за функціональною 

структурою 

Затвердже 

но з урах. 

змін 

Касові 

видатки 

Про 

цент 

викона

ння 

010000 Державне управління 12 183,2 11 950,1 98,1 

070000 Освіта 82 159,7 81 495,0 99,2 

080000 Охорона здоров"я 57 048,7 56 370,1 98,8 

090000 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення  
97 984,6 91 744,6 

93,6 

100000 Житлово-комунальне господарство 11 277,9 8 582,6 76,1 

110000 Культура і мистецтво 8 470,2 8 234,4 97,2 

130000 Фізична культура і спорт 3 323,5 3 206,3 96,5 

150000 Будівництво  268,9 90,0 33,5 

160000 Сільське і лісове господарство 8,4 5,2 61,7 

170000 Транспорт, шляхове господарство 6 618,4 6 508,2 98,3 

180000 

Інші послуги, пов'язані з економічною 

діяльністю 
33,5 29,1 

86,8 

210000 

Запобігання та ліквідація надзвичайних 

ситуацій  
227,0 223,2 

98,3 

230000 Обслуговування боргу 37,7 30,9 82,0 

250000 Видатки не віднесені до основних груп 1 011,7 547,8 54,1 

  Разом 280 653,4 269 017,4 95,9 

  

Кошти, що передаються до бюджетів 

інших рівнів 880,6 880,6 100,0 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ міського бюджету 281 534,0 269 898,0 95,9 

 

Видатки соціального спрямування в 2014 році склали 241049,4 тис. грн., або  

89,3 % від суми видатків загального фонду.     

Реалізація гуманітарної політики в місті завжди безпосередньо пов'язана з 

можливостями бюджету. Завдяки спільній роботі по наповненню міського 

бюджету вдалось підтримати основні гуманітарні галузі міста, сприяти їхньому 

подальшому розвиткові. Зокрема, галузі освіти, охорони здоров'я, фізичної 

культури та спорту завдяки цьому реалізували значну частину запланованих ними 

заходів по галузевих цільових програмах. 

Решта коштів в сумі 28848,5 тис.грн направлено на: 

- місцеве самоврядування – 11950,1 тис.грн., або 4,4%; 

- транспорт – 6508,2 тис.грн, або 2,4%; 

- житлово-комунальне господарство – 8582,6 тис.грн., або 3,1%; 

- інші – 1807,6 тис.грн., або 0,7%. 

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними 

категоріями найбільшу питому вагу зайняли видатки на оплату праці з 
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нарахуваннями – 132639,6 тис. грн., їх частка в обсязі видатків загального 

фонду склала 49,1 відсотки, друга за обсягом частина видатків – видатки на 

соціальні виплати (33,4 %).  

 
В цілому, без урахування субвенцій з державного бюджету, які мають 

цільове призначення, фінансування видаткової частини в сумі 175781,9 тис.грн. 

здійснювалось наступним чином: 

- на захищені статті видатків спрямовано 91,7% загального обсягу 

фінансування, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 75,5% (132639,6 

тис.грн.), на оплату медикаментів та харчування – 5,2% (9126,7 тис.грн.), на 

оплату енергоносіїв – 9,5% (16723,7 тис.грн.), на поточні трансферти населенню – 

1,5% (2651,4 тис.грн.); 

- на інші незахищені статті видатків спрямовано 8,3% загального обсягу 

фінансування, що становить 14640,5 тис.грн. 

У номінальному вираженні в 2014 році найбільше зросли видатки на 

трансферти населенню (дитячі, пільги та субсидії) – на 5478,8 тис. грн., заробітну 

плату – на 4678,2 тис. грн., що пов’язано з підвищенням рівня прожиткового 

мінімуму, мінімальної заробітної плати та розміру індексації грошових доходів 

населення.          

                             Обсяги видатків на основні статті витрат 
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Міська рада протягом року неодноразово розглядала питання про внесення 

змін до бюджету. Оперативно вирішувались питання коригування як доходної, так 

і видаткової його частин. Завдяки проведеним заходам в повному обсязі були 

забезпечені планові призначення для виплати заробітної плати працівникам 

бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг. В цілому за рік 

на зазначені видатки направлено додатково 4089,8 тис.грн. Слід акцентувати увагу 

на тому, що є багато невирішених проблем, які пов’язані з недосконалістю 

бюджетного, податкового законодавства, що в свою чергу впливає на соціально-

економічний розвиток міста. 

Станом на 01.01.2015 по установах міського бюджету існувала кредиторська 

заборгованість по загальному фонду в сумі 6657,4 тис. грн. (у т.ч. по видатках, які 

здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету – 5347,3 тис. грн.), 

спеціальному фонду – 3447,9 тис.грн. Кредиторська заборгованість міського 

бюджету за захищеними статтями видатків відсутня. Такий стан заборгованості в 

першу чергу є наслідком непроведення органами Державної казначейської служби 

оплати платіжних доручень, наданих розпорядниками бюджетних коштів.  

Спеціальний фонд міського бюджету за 2014 рік виконаний на 86,5%, при 

плані 50742,9 тис.грн. касові видатки склали 43914,0 тис.грн. Низький відсоток 

виконання обумовлений невиконанням робіт по бюджету розвитку та 

непроходженням платежів по капітальним видаткам по Конотопському 

казначейству. 

 

3.2.Грантова діяльність 

У 2014 році було активізовано роботу з залучення коштів альтернативних 

джерел фінансування для реалізації інфраструктурних та соціально-суспільних 

проектів на території міста. 

Здійснено підготовку 16 інвестиційних проектів, які було подано на розгляд 

до організацій-грантодавців та міжнародних фінансових установ (Державного 

фонду регіонального розвитку; Державного фонду сприяння розвитку місцевого 

самоврядування України; Агентства США з міжнародного розвитку USAID; 

програми DemoUkrainaDH;  Європейської комісії; Фонду Східноєвропейського 

партнерства з енергоефективності Е5р;  Угоди Мерів-Схід; НЕФКО; програми 

ПРООН/ГЕФ; профільних Міністерств (Мінекономіки, Мінрегіон) щодо участі у 

державних проектах).  

За результатами проведеної роботи: 

 - одержано конкурсну перемогу у грантовій програмі Європейського Союзу 

з підтримки демонстраційних проектів сталого розвитку міст у країнах сусідства 

(SUDeP). 24 грудня 2014 року було підписано грантовий контракт з 

Європейською Комісією щодо реалізації проекту-переможця «Підвищення 

енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп», загальною вартістю 

500 тис.євро; 

 - одержано конкурсну перемогу у кредитно-грантовій програмі 

DemoUkrainaDH, створеній НЕФКО спільно з Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за 
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підтримки уряду Швеції та фонду Східноєвропейського партнерства з 

енергоефективності і довкілля. Загальна вартість проекту-переможця 

«Модернізація системи теплопостачання м.Конотоп»  становить 847,1 тис.євро; 

 - проект «Підвищення енергоефективності бюджетних закладів м.Конотоп», 

загальною вартістю 1,9 млн.грн., включено до пільгової кредитної програми 

корпорації НЕФКО. 

Зазначені проекти впроваджуватимуться на території міста протягом 2015-

2016 років, внаслідок їх реалізації очікується досягти економії споживання 

природного газу, теплової енергії та зменшення викидів СО2. 

 

3.3.Регуляторна політика та розвиток підприємництва 

Від підприємств малого та середнього бізнесу та приватних підприємців до 

загального фонду місцевого бюджету за 2014 рік надійшло доходів в сумі 22,1 

млн.грн., що на 24% менше минулорічного періоду. Питома вага у власних та 

закріплених доходах становить 24,3%. 

Протягом 2014 року зареєстровано 258 фізичних осіб-підприємців та 38 

юридичних осіб, ліквідовано 1095 фізичних та 26 юридичних осіб. 

На 01.01.2015 у м.Конотоп налічувалося 2664 фізичних осіб-підприємців, що 

на 30,8% менше показника на початок 2014 року та 762 юридичні особи, що на 

1,5% більше минулорічного періоду (особи, які не припинили діяльність). 

 Відповідно до заходів Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м. Конотоп на 2012-2014 роки, з метою інформаційно-

методичної підтримки підприємців Конотопською ОДПІ ГУ ДФС у Сумській 

області проведено 87 семінарів та практикумів, 127 зустрічей з підприємцями та 

громадськістю, 62 засідання «круглого столу» та 15 прес-конференцій. 

Відповідно до планів регуляторної діяльності (доповнень до планів) 

протягом 2014 року було прийнято 5 регуляторних актів, втратило чинність 8 

регуляторних актів. Підготовлено 15 звітів про відстеження результативності 

регуляторних актів, у тому числі: 6 звітів про базове, 7 звітів про повторне та 2 

звіти про періодичне відстеження. 

На 01.01.2015 кількість діючих міських регуляторних актів становила 34. 

28 червня 2014 року набули чинності зміни до статті 34 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

що передбачають подання органами місцевого самоврядування експертного 

висновку, проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного 

впливу до уповноваженого органу для підготовки, у  встановленому Кабінетом 

Міністрів України порядку, пропозицій щодо удосконалення проекту 

регуляторного акта відповідно до принципів державної регуляторної політики. 

Відповідно до зазначеної вимоги протягом звітного періоду до Державної служби 

України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва було подано 

6 проектів регуляторних актів. Усі одержані пропозиції було враховано. 

Своєчасне оприлюднення регуляторних документів та підготовка якісних 

аналізів регуляторного впливу, що враховують цілі, фактори, альтернативи, вигоди 

та витрати, забезпечують відкритість та прозорість регуляторної процедури. 

Участь у регуляторному процесі уповноваженого органу, на стадії одержання 
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пропозицій, виключає будь-які невідповідності міських регуляторних 

актів принципам державної регуляторної політики.   

        

3.4.Розвиток споживчого ринку 

Для споживчого ринку міста у 2014 році було характерним збереження 

балансу попиту та пропозиції, розвитку торгівельної інфраструктури та 

достатнього рівня товарного насичення. 

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств-юридичних осіб за 2014 рік 

становить 519,4 млн.грн., що на 8,1% більше, ніж за минулий рік. За 

оперативними даними, обсяг платних послуг, наданих населенню міста, за звітний 

період збільшився на 8,1% до 2013 року і очікується на рівні 197,0 млн.грн. 

З початку року в місті відкрито 16 

підприємств роздрібної торгівлі, 2 заклади 

ресторанного господарства та 5 закладів 

побутового обслуговування населення.  

            Продовжується робота з формування та 

поширення позитивного іміджу товарів місцевих 

виробників, у 104 закладах торгівлі впроваджено 

маркування товарів народного споживання 

написом «Зроблено на Сумщині» та виділені 

окремі торгові місця для найефективнішого 

розміщення товарів місцевих виробників в 

торговій мережі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      01.01.2014             01.01.2015 

Роздрібний товарообіг  

підприємств-юр.осіб, млн.грн. 

На всіх продовольчих ринках та ринках змішаного типу облаштовані місця 

для торгівлі безпосередніх виробників тваринницької та рослинної продукції. 

  Щотижнево проводиться моніторинг цін на основні продукти харчування, 

які реалізуються на ринках та в торговій мережі, та на які запроваджено державне 

регулювання цін. По місту ціни на продовольчі товари не перевищують 

середньообласних показників. 

Пріоритетні напрямки роботи на 2015 рік: 

- створення бази оподаткування об’єктів нерухомого майна фізичних осіб; 

- максимальне забезпечення участі міста в грантових та інвестиційних 

проектах; 

- забезпечення повного, безпечного та якісного задоволення потреб 

населення міста в послугах авто та електротранспорту; 

- впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетній та комунальній 

сферах міста, здійснення поетапної реалізації енергоефективних проектів, у тому 

числі з переведення котелень з традиційних видів палива на альтернативні; 

- створення умов підтримки малого та середнього підприємництва; 

- розвиток ринкового середовища, збільшення частки місцевих 

товаровиробників на споживчому ринку. 
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4.Розвиток комунальної інфраструктури 

 

4.1.Містобудівна діяльність 

Рішенням сесії Конотопської міської ради від 28 січня 2015 затверджено 

програму «Оновлення містобудівної документації м. Конотоп на 2015-2017 роки». 

За 2014 рік виконано роботи по оновленню картографічних матеріалів міста на 

суму 156,34тис.грн. У поточному році подовжуватиметься робота по оновленню 

містобудівної документації. Планується довести роботу по оновленню 

топогеодезичної мапи до 70% готовності та довести готовність генерального 

плану до 90%. 

Відповідно до законодавства за 2014 рік надано 136 будівельних паспорти 

забудови земельних ділянок (за аналогічний період 2013 року – 91). У 2014 році 

надано 30 містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок (у 2013 році 

– 40).  

Введено в експлуатацію 3580 м2 житла по даним, які були задекларовані 

забудовниками, що становить 102,3% виконання річного плану, за аналогічний 

період 2013 року введено в експлуатацію житла 6938м2. За статистичними даними 

місто посідає 6 місце по обсягах введеного житла серед міст та районів області. 

Введено в експлуатацію 17 об’єктів соцкультпобуту при плані – 20. За аналогічний 

період 2013 року введено в експлуатацію 26 об’єктів соцкультпобуту.  

Зменшення наданих вихідних даних на будівництво комерційних об’єктів та 

зменшення кількості введених об’єктів в експлуатацію пов’язано з 

загальнодержавними тенденціями та заморожуванням інвестицій.   

Протягом року обладнано пандусами 15 об’єктів сокульпотубуту та житла, з 

них 4 пристосовані до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та 2 

прибудовані до вже існуючих об’єктів.  

Виконано ремонт головного фасаду ЗОШ №11 пам’ятки архітектури 

місцевого значення. Завершено розбивку двох мікрорайонів міста (Сонячний, 

Загребелля) та роздано землі під індивідуальну житлову забудову.  

Укладено 19 договорів по пайовій участі у розвитку інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури міста на суму 183,3 тис.грн., що на 14% більше ніж 

у 2013 році, та на 83,3% більше ніж передбачено планом на 2014 рік.  

Для збільшення надходження інвестицій в місто необхідно оновити 

містобудівну документацію та розробити нову, яка вимагається сучасним 

законодавством, а саме: план зонування усього міста та детальні плани окремих 

територій. Для цього в бюджеті міста необхідно передбачати значні кошти на 

фінансування програми забезпечення міста містобудівною документацією. 

 

4.2.Транспорт та зв’язок 

Протягом року у місті здійснювалися заходи, спрямовані на подальше 

вдосконалення маршрутної мережі, забезпечення належної якості обслуговування 

пасажирів на міських маршрутах загального користування, посилення контролю за 

якістю пасажирських перевезень. 

          Для забезпечення стабільної роботи міського електротранспорту, на 
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підтримку КП «Конотопське трамвайне управління» протягом 2014 року 

виділені кошти в сумі 1567,2 тис.грн.,  зокрема: 

- на ремонт колії направлено 329,7 тис.грн. (маршрут №1 розворотне кільце 

«Загребелля» – ЗОШ №7 – 350 м, роз’їзди на зупинках «Трамвайне управління», 

«Фурманова», «Набережна» та інше); 

- на ремонт контактної мережі направлено 149,8 тис.грн. (проведено заміну 

затискачів по всій контактній мережі та контактного дроту довжиною 220 м); 

- на ремонт рухомого складу, проведення поточних ремонтів направлено 

кошти в сумі 499,5 тис.грн.; 

- фінансова підтримка на виплату заробітної плати та нарахувань – 500 

тис.грн.         

 Для забезпечення якості перевезень проведені нові конкурси на міських 

маршрутах загального користування №№ 5,6. 

           До обслуговування міської маршрутної мережі залучено 4 автобуси 

(маршрути №№5,6,12,10), пристосовані для здійснення перевезень осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. 

Протягом 2014 року встановлено 4 автобусних зупинки («Медичне 

училище» район «Воронцово»; «Сінний ринок» біля магазину «Парус»; в районі 

«Сім вітрів» біля заводу «Універсал»; кінцева маршрутів №15,16 по 

вул.Будівельників, район «Житломасив»). 

Проведено 26 засідань комісії з питань контролю за дотриманням 

автоперевізниками міста вимог умов договорів по здійсненню пасажирських 

перевезень та виконанню державного замовлення на перевезення пільгової 

категорії населення, де розглянуто 48 питань, надано 65 протокольних доручень. 

Протягом року в місті здійснювалися заходи, спрямовані на подальше 

вдосконалення маршрутної мережі, забезпечення належної якості обслуговування 

пасажирів на міських маршрутах загального користування, посилення контролю за 

якістю пасажирських перевезень. 

Телекомунікаційні послуги мешканцям міста протягом звітного періоду 

надавали 3 підприємства різних форм власності - ПАТ «Укртелеком»,  ПП ТВФ 

«Зурбаган»,  ДП ТРК «ВелКом». 

Основним оператором зв’язку є ПАТ «Укртелеком», який надавав всі види 

сучасних телекомунікаційних послуг міжнародного, міжміського телефонного 

зв'язку, мобільного зв’язку, послуги Інтернет, проводового мовлення та 

обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення. 

Послугами телефонного зв'язку, які надає ПАТ «Укртелеком», користуються 

17590 абонентів. 

Послуги проводового радіомовлення в місті надає ПАТ «Укртелеком», 

який є єдиним оператором в Україні. Кількість основних радіоточок мережі 

проводового радіомовлення в м.Конотоп, якими користуються фізичні та 

юридичні особи, становить 3505. 

В місті здійснюють трансляцію два місцеві телевізійні канали: дитячий 

канал «Кон-такт» та ТРК «Вежа»; трансляцію радіопередач - «Радіо-Кон 103,9 

FM» та «Експрес-радіо 106,2 FM». 
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Для задоволення потреб споживачів міста у послугах поштового 

зв’язку функціонує  9  відділень поштового зв’язку. Існуюча в місті мережа 

об’єктів поштового зв’язку обслуговує 4 населені пункти (м.Конотоп, с.Підлипне, 

с.Лобківка, с.Комсомольська Комуна). Об’єкти поштового зв’язку збережені та 

продовжують функціонувати майже в усіх сільських населених пунктах міста. 

 

4.3.Управління комунальним майном 

Нерухоме майно, що є власністю територіальної громади міста Конотоп, 

закріплено: 

- на праві господарського відання за 15 комунальними підприємствами – 

378  одиниць нерухомості; 

- на праві оперативного управління за 17 комунальними установами 

(організаціями, закладами) – 256 одиниць; 

- на обслуговуванні ТОВ ЖЕД «Південна» знаходиться 112 об’єктів, ТОВ 

ЖЕД «Сім вітрів» – 118 об’єктів.  

В основному комунальне майно використовується балансоутримувачами на 

власні потреби, а саме: 94,5% від загальної кількості, 1,5% - передано в оренду, 

4% - не задіяні, майно розташоване на території колишньої військової частини та 

будівлі колишніх закладів освіти, які відповідно до Закону України «Про освіту» 

не підлягають приватизації, перепрофілюванню або використанню не за 

призначенням. 

Відділом комунального майна міської ради укладено 135 договорів оренди, 

з них:  

- 1 договір оренди на пільгових умовах на підставі рішення міської ради; 

- 46 договорів оренди з бюджетними організаціями, установами, сплата по 

яких згідно чинного законодавства складає 1 гривню за рік; 

- 88 договорів оренди по яких щомісячна сплата до міського бюджету 

становить 70 тис. грн. 

За 2014 рік план по надходженню до міського бюджету коштів за 

напрямками роботи виконаний на 100%: 

- від оренди комунального майна – 809,7 тис.грн.; 

- від приватизації комунального майна – 133,0 тис.грн.; 

- від реалізації безгосподарного майна – 39,1 тис.грн. 

 

Надходження коштів до міського бюджету від оренди нерухомого майна 

(тис. грн.) 

 

 

 

 

 

 

На сесії міської ради 24.12.2014 (6 скликання, 56 сесія) прийняте рішення 

«Про порядок надання в оренду майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м.Конотоп», яким збільшено орендні ставки для 
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розміщення аптечних пунктів в закладах охорони здоров’я, розміщення 

операторів телекомунікацій, які надають послуги мобільного зв’язку, розміщення 

складів. Зазначені зміни нададуть можливість збільшити надходження до 

бюджету приблизно на 50 тис.грн в рік. 

27.05.2014 затверджено Положення про порядок продажу об’єктів 

комунальної власності територіальної громади м.Конотоп під розбирання на 

будівельні матеріали.  Керуючись яким у 2014 році продано 3 об’єкти нерухомості 

під розбирання на будівельні матеріали, що забезпечило надходження до 

спеціального фонду міського бюджету коштів в сумі 61,7 тис.грн.  

На сьогоднішній день, в зв’язку із складною ситуацією в країні, продаж 

об’єктів під розбирання на будівельні матеріали призупинено, тому що це об’єкти 

колишнього військового містечка та аеропорту військової авіації, яке можливо в 

подальшому буде використовуватись на потреби армії.   

Пріоритетні напрямки роботи на 2015 рік: 

- оновлення містобудівної документації; 

- проведення робіт по зонуванню території та розробка детальних планів 

забудови. 
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5.Житлово-комунальне господарство 

Житлово-комунальне господарство – галузь, що забезпечує життя і роботу 

населення міста в нормальних умовах, а також постачання підприємств інших 

галузей необхідними ресурсами. 

Система ЖКГ представлена виробниками і споживачами житлово-

комунальних послуг. Споживачі житлово-комунальних послуг формують попит, 

що має забезпечити їм нормальні санітарно-гігієнічні і безпечні умови життя.  

На ринку житлово-комунальних послуг у звітному періоді працювало 11 

підприємств, на яких задіяно близько 1000 чоловік працездатного населення. 

 

5.1.Водопровідно-каналізаційне господарство 

Протягом 2014 року за рахунок коштів міського бюджету і підприємства 

вдалось поліпшити матеріально-технічну базу КП ВУВКГ. Придбано новий 

екскаватор, помпу, генератор, створено запас необхідних матеріалів для усунення 

аварійних ситуацій. На вказані заходи витрачено 619,4 тис. грн. Також 

здійснювалась заміна насосного обладнання на менш енергоємне. На ці заходи 

витрачено 718,7 тис. грн. Таким чином за минулий рік в розвиток КП ВУВКГ 

вкладено 1338,1 тис. грн., в тому числі 553,0 тис. грн. – кошти підприємства, 785,1 

тис. грн. – кошти міського бюджету. Для порівняння в 2013 році в розвиток 

підприємства вкладені кошти в сумі 675,8 тис. грн., в тому числі 395,0 тис. грн. 

кошти міського бюджету, 280,8 тис. грн. – кошти підприємства.  

З 01.08.2014 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері комунальних послуг КП ВУВКГ були встановлені нові тарифи на послуги з 

водопостачання і водовідведення. Це дало змогу стабілізувати фінансовий стан 

підприємства. На даний момент КП ВУВКГ має лише поточну заборгованість за 

спожиту електричну енергію. В минулому році, до підняття тарифів, 

заборгованість сягала майже 2,0 млн. грн.  

Першочерговим завданням на 2015 рік є завершення будівництва 

артезіанської глибоководної свердловини в мікрорайоні КВРЗ для забезпечення 

його населення якісною питною водою, а це майже 9,0 тис. мешканців. На даний 

момент, управлінням ЖКГ проводиться тендер на виконання зазначених робіт. 

Протягом 2015 року планується їх завершити і ввести в експлуатацію даний 

об’єкт.  

 

5.2.Теплоенергетика 

В зв'язку із відсутністю фінансування на модернізацію системи 

теплопостачання, основною задачею теплопостачальних підприємств являється 

підтримання існуючих теплових господарств в працездатному стані з 

підтриманням параметрів роботи та ефективності обладнання на належному рівні. 

Теплопостачальними підприємствами проведено комплекс заходів по підготовці 

господарства до опалювального періоду. Під час проходження опалювального 

сезону, аварійних ситуацій не виникало, теплопостачання об’єктів міста 

здійснювалось безперебійно. 
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За опалювальний сезон 2013-2014 років має заборгованість за спожитий 

природний газ лише ТОВ «Тепловодпостач». Інші підприємства розрахувались за 

енергоносій в повному обсязі. 

Середній відсоток оплати за газ, спожитий в опалювальному сезоні 2014-

2015 років всіма теплопостачальними підприємствами з врахуванням різниці в 

тарифах становить 82%. 

За рахунок коштів міського бюджету та КП «Теплогарант» проведені 

роботи по встановленню нового котла на котельні по вул.Б.Радченків,59а на 

загальну суму 141,4 тис. грн. За рахунок коштів підприємства встановлено котел з 

сучасним пальником на котельні по вул.Депутатській,105а, на що витрачено 418,4 

тис. грн. Також КП «Теплогарант» власними силами замінено насосне обладнання 

на загальну суму 298,5 тис. грн.  

 

5.3.Житлове та ліфтове господарство 

Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в місті 

надають 4 житлових підприємства. Житловими підприємствами обслуговується 

459 житлових будинків, з них 434 будинки комунальної власності, 17 будинків 

житлових кооперативів та 8 ОСББ. 

В 2014 році виконано капітальний ремонт покрівель дахів на двох житлових 

будинках на загальну суму 125,0 тис. грн. (в 2013 році на 196,0 тис. грн.) 

Житловими підприємствами в повному обсязі були проведені роботи по 

поточному ремонту покрівель дахів. 

Запроваджено побудинковий облік наданих послуг з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій.  

В житлових будинках міста нараховується 52 пасажирських ліфта, з них 37 

в будинках комунальної форми власності, 11 в будинках ОСББ і 4 в 

кооперативних будинках.  

В 2012 році розпочата диспетчеризація ліфтів в дев'ятиповерхових 

житлових будинках комунальної форми власності. Протягом 2012-2013 років 

працівниками ТОВ "СКС Консалд" проведено диспетчеризацію 37 ліфтів в 

житлових будинках комунальної форми власності. В минулому році, за рахунок 

коштів міського бюджету, проведено диспетчеризацію 15 ліфтів, що розташовані 

в кооперативних і будинках ОСББ. На вказані заходи витрачено 147,0 тис. грн. 

Таким чином, на сьогоднішній день ліфтове господарство міста експлуатується 

згідно чинних нормативних документів.  

На даний момент, не працює 1 ліфт в будинку ОСББ по вул.Клубній,109 

(зупинений для проведення капітального ремонту після завершення граничного 

терміну експлуатації). В 2014 році проведено капітальний ремонт 2 ліфтів в 

будинку №10 по вул.Лісового.  

В 2015 році необхідно провести капітальний ремонт 22 ліфтів, у яких 

завершується граничний термін експлуатації. На даний момент, вже виконані 

роботи по капремонту 4 ліфтів, що розташовані в будинку №44 по вул.Лісового. 

  

5.4.Санітарне очищення 

Для поліпшення якості обслуговування населення міста у сфері поводження 



 28 

з побутовими відходами одним із основних завдань залишається заміна 

звичайних сміттєзбиральних контейнерів на євроконтейнери та втілення 

роздільного методу збирання твердих побутових відходів.    

У місті забезпечене централізоване вивезення твердих побутових відходів. 

В мікрорайонах міста обладнані сміттєзбиральні майданчики, на яких 

встановлено 381 сміттєзбиральний контейнер, з них 246 – євроконтейнери.  

Збирання побутового сміття при подвірному вивозі в приватному секторі 

міста проводиться по 56 маршрутам, 392 стоянки сміттєзбиральних машин.  

 У місті щороку накопичується близько 145,5 тис.м3 твердих побутових 

відходів, з них від населення – 101,7 тис.м3, підприємств – 43,8 тис.м3. Тверді 

побутові відходи захороняються на діючому полігоні, який розташований на 

землях Вирівської сільської ради площею 4,0 га. Також в місті є законсервований 

полігон по прийому ТПВ, який розташований на межі Підлипненської та 

Шаповалівської сільських рад. Загальна площа полігону 10 га. На даний об’єкт 

розроблений робочий проект будівництва вдосконаленого полігону по 

складуванню ТПВ. Першочерговим завданням є введення в експлуатацію 

законсервованого полігону. В міському бюджеті на 2015 рік передбачені кошти на 

коригування проектно-кошторисної документації.  
 

5.5.Озеленення 

 На виконання робіт по спилюванню дерев на 2014 рік передбачені кошти в 

сумі 200,0 тис. грн. (в 2013 році – 189,0 тис. грн.) Протягом року виконані роботи 

по спилюванню 131 дерева на суму 199,0 тис. грн.   

На виконання робіт по утриманню та обслуговуванню зеленого 

господарства міста на 2014 рік були використані кошти в сумі 215,6 тис. грн. 

   

5.6.Утримання мереж вуличного освітлення 

На 2014 рік на утримання мереж вуличного освітлення використані кошти в 

сумі 629,0 тис. грн.  

ТОВ КП "Флора" виконувалися роботи по експлуатаційному утриманню 

мереж вуличного освітлення міста.  

Замінено 2032 лампи розжарення, 74 лампи ДНаТ, 708 м.п. кабелю АВВГ, 

255 м.п. проводу СІП, 16 енергозберігаючих світильників. 

Виконувалися роботи по ремонту світильників, усуненню обривів 

електропроводів та короткого замикання, виконанню технічного нагляду за 

станом і відповідністю мережі вуличного освітлення вимогам нормативно-

технічної документації. 

На виконання робіт по поточному ремонту мереж вуличного освітлення 

використані кошти міського бюджету в сумі 213,0 тис. грн. За їх рахунок 

влаштовані 104 енергозберігаючих світильника (у 2013 році 86 світильників) та 7 

км мереж. Також за рахунок коштів обласного бюджету виконані роботи по 

поточному ремонту мереж вуличного освітлення на загальну суму 496,8 тис. грн.   

Протягом 2014 року виконувались роботи по підготовці міста до свят. На ці 

заходи використано 249,2 тис. грн.  
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5.7.Утримання та ремонт дорожнього господарства 

Всього за 2014 рік на виконання робіт з утримання та прибирання 

дорожнього господарства було витрачено 2870,1 тис. грн.  

Протягом весняного періоду виконувались роботи по прибиранню сміття та 

ґрунту по закріплених територіях. Виконувались роботи з вирубки та прибирання 

гілля, під час загальноміського «суботнику» виконувались роботи з прибирання 

сміття по місту, виконано встановлення бордюрів навпроти будинку №7 по 

пл.Миру, виконувалось вирізання арматури на бордюрах по місту.   

Здійснювалось санітарне утримання закріплених територій двірниками. 

Протягом літнього періоду в основному виконувались роботи з прибирання 

дорожнього змету з під бордюрів та вивезення сміття з урн. 

На початку осіннього періоду проведені роботи з очищення ливневих 

каналізацій та водовідних канав по всім вулицям міста. Виконувались роботи з 

вивезення опалого листя по місту. 

 Постійно проводились роботи з прибирання сміття на кладовищах по місту, 

а саме по вул.Інтернатній, вул.П.Комуни, Б.Хмельницького та вул.Вирівській. 

18.04.2014 між управлінням житлово-комунального господарства та філією 

«Конотопський райавтодор» було укладено договір по наданню послуг з 

поточного ремонту доріг, тротуарів та прибудинкових територій на загальну суму 

3 млн. грн. 

У квітні 2014 року філією «Конотопський райавтодор» згідно звернень голів 

квартальних комітетів були виконані роботи з планування ґрунтових доріг 

автогрейдерами. В першу чергу роботи були проведені по ґрунтовим дорогам, де 

здійснюється рух маршрутного автотранспорту. 

Після зазначених робіт проведено грейдування по вулицям приватного 

сектору згідно звернень голів квартальних комітетів. Всього з 56 кварталів роботи 

були виконані на 29 кварталах, прогрейдовано 105 вулиць та провулків. Всього 

робіт з грейдування було виконано на 33,3 тис. грн. 

На жаль, після весняного періоду роботи з грейдування ґрунтових доріг 

майже не проводились, у зв’язку з постійною затримкою платежів за вже виконані 

роботи з поточного ремонту доріг. 

Протягом квітня-червня 2014 року філією «Конотопський райавтодор» були 

виконані роботи з ямкового ремонту дорожнього покриття на загальну суму 993,4 

тис. грн. (у 2013 році 2633 тис.грн.). Відремонтовано 5125 м2 дорожнього 

покриття (у 2013 році 11629 м2). Виконані роботи з ямкового ремонту тротуару по 

вул.Лазаревського на суму 23,0 тис. грн. (114 м2). Також проведені роботи з 

оновлення дорожньої розмітки на всіх пішохідних переходах міста на 79,3 тис. 

грн. (694 м2 розмітки). 

Роботи з ямкового ремонту виконано повністю по всіх вулицях 1-го та 2-го 

порядку. По вулицях 3-го порядку були виконані роботи з ямкового ремонту 

тільки по 3-м вулицях, а саме: по вул.Пушкіна, вул.Жарикова та вул.Короленка. 

На жаль, у зв’язку з постійними затримками платежів по Конотопському 

УДКСУ виконати роботи по всіх вулицях міста не було можливості, оскільки 

підрядна організація відмовлялась продовжувати роботи з ямкового ремонту доріг 
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без оплати за раніше виконані роботи, мотивуючи відсутністю коштів на 

закупівлю матеріалів. 

У III кварталі 2014 року філією «Конотопський райавтодор» були виконані 

роботи з реконструкції ділянки дорожнього покриття по вул.Г.Тхора на загальну 

суму 1064 тис. грн. Було реконструйовано 3660 м2. 

Також проведені роботи з капітального ремонту дороги по вул.Пушкіна на 

загальну суму 1090 тис. грн. Було капітально відремонтовано 3010 м2.    

 У 2013 році роботи з капітального ремонту та реконструкції доріг не 

виконувались. 

 

 5.8.Політика енергозбереження 

З початку 2014 року, відповідно до «Плану енергозберігаючих заходів у 

м.Конотоп на 2014 рік», на впровадження енергозберігаючих заходів  направлено 

6665,84 тис.грн., у тому числі: закладами бюджетної сфери освоєно 1012,08 

тис.грн., промисловими підприємствами – 3089,58 тис.грн., підприємствами 

житлово-комунального господарства та транспорту 2564,19 тис.грн. Очікувана 

економія паливно-енергетичних ресурсів від даних заходів складатиме 2623,20 

тис.грн. на рік. 

           Замінено 237 вікон на енергозберігаючі металопластикові склопакети на 

загальну суму 608 тис.грн., замінено 665 ламп розжарювання на енергозберігаючі. 

Здійснено установку твердопаливного котла в територіальному центрі 

соціального обслуговування. Очікувана економія коштів від впровадження заходу 

становить 22,1 тис.грн. на рік. 

Завдяки економному споживанню та впровадженню енергозберігаючих 

заходів в 2014 році закладами бюджетної сфери використано менше теплової 

енергії на 2040,2 Гкал (на 12,9%), води - на 2332,2 м3 (на 3,6%), електричної 

енергії - на 18985,6 кВт (на 0,5%) ніж за відповідний період 2013 року. 

 

5.9.Тарифна політика 

Питання тарифної політики постійно перебуває на контролі міської ради. 

Щомісячно проводиться аналіз тарифів на житлово-комунальні послуги у різних 

напрямках: відхилення фактичної собівартості від планової та його причини, 

рівень рентабельності, норми втрат, що відшкодовуються через тарифи, норми 

питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів та інше.  

За результатами проведеного аналізу тарифи на житлово-комунальні 

послуги приводяться до економічно обґрунтованого рівня у відповідності з 

діючим законодавством. 

На сьогодні повноваження щодо встановлення тарифів на житлово-

комунальні послуги розподілено між Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та органами 

місцевого самоврядування. 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, встановлює тарифи на комунальні 

послуги суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на 
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суміжних ринках, ліцензування діяльності яких вона здійснює. У свою 

чергу, органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на комунальні 

послуги для решти підприємств, які не підпадають під регулювання Комісії. 

Протягом 2014 року виконавчим комітетом міської ради прийнято 15 рішень 

щодо встановлення тарифів, зокрема: 7 – на послуги з теплопостачання, 3 – на 

ритуальні послуги, 2 – на послуги з утримання гуртожитків, 2 – на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 1 – на послуги з 

вивезення твердих побутових відходів.  

Пріоритені напрямки роботи на 2015 рік: 

В житловому фонді – ремонт 22 ліфтів, ремонт балконів та покрівель дахів.  

Необхідно відремонтувати 6 ліфтів в будинку №44 по вул.Лісового, 2 ліфта в 

будинку №132 по вул.Усп.-Троїцькій, 2 ліфта в будинку №10 по вул.Лісового, 1 

ліфт в будинку №34 по вул.Свободи, 2 ліфта в будинку №119а по вул.Клубній, 2 

ліфта в будинку №61 по пр.Миру, 2 ліфта в будинку №27 по вул.Високій, 3 ліфта в 

будинку №109 по вул.Клубній і 2 ліфта в будинку №113 по вул.Клубній. На даний 

момент вже виконано капітальний ремонт 4 ліфтів по вул.Лісового,44.  

Протягом 2015 року необхідно відремонтувати балкони в житлових 

будинках №68 по пр.Миру, №16 по вул.Островського, №37 по вул.Короленка, №24 

по вул.Леніна. На сьогодні замовлено розроблення проектно-кошторисної 

документації на вказані об’єкти. Передбачається витратити на ці заходи 350,0 тис. 

грн.  

Також в 2015 році заплановано провести капітальний ремонт покрівель 

дахів житлових будинків №36а по вул.Будівельників, №97 і №127 по вул.Клубній. 

На ці роботи необхідно витратити майже 500,0 тис. грн.  
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6.Соціальний захист населення 

Одним з пріоритетних напрямків  роботи  в  2014 році було покращення 

рівня життя незахищених верств населення, забезпечення своєчасного 

призначення та виплати державних допомог, субсидій і відшкодування пільг 

передбачених законодавством; здійснення контролю за дотриманням 

законодавства про працю, соціальне обслуговування інвалідів, ветеранів, осіб 

похилого віку.  

На реалізацію соціальних програм у 2014 році за рахунок усіх джерел 

фінансування  було направлено 97,6 млн.грн., що на 7,6% більше, ніж у 2013 році.  

 
 

6.1.Надання субсидій та допомог 

За 2014 рік різні види державних допомог отримали 9345 сімей на суму 67,8 

млн.грн. (за 2013 рік – 8848 сімей на суму 61,9 млн.грн.). Додатково у 2014 році, за 

рішенням Уряду, розпочато виплату державної допомоги особам, переміщеним із 

зони проведення АТО. Відповідну допомогу призначено 406 сім’ям на загальну 

суму 626,0 тис.грн. 

 

 
За призначенням субсидії на житлово-комунальні послуги з початку 2014 

року звернулось 12008 сімей, призначено  субсидію 10808 сім’ям на загальну суму 

12,3 млн. грн. (у 2013 році звернулось 9808 сімей, призначено - 9431 сім’ї на 

загальну суму 10,5 млн. грн.). 

Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу призначено 354 
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сім’ям на загальну суму 334,4 тис.грн. (у 2013 році – 368 сім’ям на суму 301,7 

тис.грн.) 

 
У 2014 році проведено 18 виїзних засідань «мобільного соціального офісу» 

за місцем проживання та роботи мешканців міста. Надано консультації 333 

особам, з них у 256 осіб прийнято документи для призначення субсидій та пільг. 

З метою адресності надання державних допомог, матеріальної допомоги та 

субсидії протягом 2014 року державними соціальними інспекторами було 

перевірено 8518 сімей.  

 

6.2.Соціальний захист пільгових категорій населення 

Проводилась робота по забезпеченню доступності соціальних послуг, 

розширенню їх спектру шляхом запровадження в територіальному центрі 

соціального обслуговування Конотопської міської ради мультидисциплінарного 

підходу у наданні соціальних послуг. В 2014 році здійснено 23 виїзди за місцем 

проживання, надано 310 соціальних послуг 65 особам, із них: 88 соціально-

медичні послуги, 48 перукарські. 

Значна увага приділяється пільговій категорії населення міста. На обліку в 

управлінні соціального захисту перебуває 25279 пільговиків. 

У 2014 році: 11859 сімей отримали пільги на житлово-комунальні послуги 

та послуги зв’язку на суму 9509,3 тис.грн. ; на пільгові перевезення використано 

4718,4 тис.грн. ; за здійснене поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 

49 особам виплачено компенсацію на загальну суму 73,1 тис.грн.; на придбання 

твердого палива та скрапленого газу  виплачено пільг готівкою 207 пільговикам на 

суму 132,7 тис. грн. 

 В місті мешкає 1290 осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. На 

фінансування програм, пов’язаних із соціальним захистом постраждалих, 

протягом 2014 року було використано 2106 тис.грн. На безплатне 

зубопротезування та безплатне придбання ліків за рецептами лікарів у 2014 році 

використано 177,1 тис.грн.  

В 2014 році проведено оздоровлення  43 дорослих та 9 дітей,  постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Стало доброю традицією двічі на рік: до Дня Перемоги та до Дня міста 

вітати листівками та продуктовими наборами ветеранів війни на дому та у 

лікарнях міста. В 2014 році 300 ветеранів отримали привітання до Дня Перемоги, 
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та 285 ветеранів - до Дня міста. 

В місті проживає 3951 інвалід різних груп і категорій (1гр. – 620, 2 гр. – 

1367, 3 гр. – 1686, дітей-інвалідів – 278). Робота по соціальному захисту інвалідів 

у 2014 році проводилась за такими напрямками: створення умов для 

безперешкодного доступу інвалідів до місць громадського призначення та об'єктів 

соціальної інфраструктури; сприяння працевлаштуванню, здобуттю освіти і 

професійній підготовці інвалідів; матеріальне, соціальне та медичне забезпечення 

інвалідів; реабілітація дітей-інвалідів; сприяння активному життю осіб з 

обмеженими можливостями: доступ до інформації, засобів зв'язку, організація 

дозвілля і спорту; взаємодія з громадськими організаціями інвалідів. 

 
Станом на 01.01.2015 в місті облаштовано пандусами 167 об’єктів житлово-

громадського призначення, із них прибудовано в 2014 році – 13 пандусів. 

Обладнані пандусами приміщення міської ради, об’єкти соціальної сфери, аптеки, 

заклади охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інші. 

Засобами пересування та реабілітації у 2014 році забезпечені 113 інвалідів. 

У 2014 році 22 інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства 

отримали санаторно-курортні путівки для оздоровлення (у 2013 році – 16 

інвалідів). 

У 2014 році за кошти міського бюджету виплачена компенсація на оплату 

комунальних послуг найбільш вразливим верствам населення серед інвалідів 

міста (інвалідам 1 групи по зору, інвалідам 1 групи із захворюванням хребта та 

спинного мозку та сім’ям, які виховують онкохворих дітей) – 121 особі на суму 

36,03 тис.грн.  

 

6.3.Зайнятість населення 

Протягом 2014 року здійснювався постійний контроль за виплатою 

заробітної плати та проводилась робота з підприємствами, де виникала 

заборгованість, у разі необхідності матеріали передавались до територіальної 

державної інспекції з питань праці у Сумській області та правоохоронним органам 

для  подальшого реагування. 

Питання погашення заборгованості розглядалось на 11 засіданнях 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.  

За результатами проведеної роботи у 2014 році погашено заборгованість на 

суму 7419,3 тис.грн., у тому числі на 1 комунальному підприємстві (КП «КТУ») – 

687,7 тис.грн. 

Незважаючи на вжиті заходи станом на 01.01.2015 у місті ще існувала 
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заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 1703,5 тис.грн.  

Станом на 01.03.2015 заборгованість залишилась лише на економічно 

неактивних підприємствах у сумі 1322,5 тис.грн. Сподіємось, що в цьому році 

вона буде погашена. 

 

 
В рамках виконання Програми зайнятості населення міста протягом 2014 

року створено 1328 нових робочих місць:  

- зареєстровано фізичних осіб-підприємців – 258; 

- укладено договорів з найманими працівниками фізичними особами-

підприємцями – 770; 

- у юридичних осіб – 300. 

Працевлаштовано 1978 осіб. 

Протягом 2014 року членами робочої групи з легалізації робочих місць була 

проведена робота зі 160 суб’єктами господарювання. За результатами проведеної 

роботи легалізовано 220 робочих місць. 

 

Обсяг фінансування соціальних програм у 2014 році 

 

За рахунок міського бюджету:        

Назва програми Факт 

за 2013 

рік, 

тис.грн

. 

Факт за 

2014 

рік, 

тис.грн. 

Прогноз на 

2015 рік, 

тис.грн. 

Міська програма соціального захисту 

населення на 2013-2016 роки 

185,0 

 

468,7 378,8 

 

Програма інформаційних заходів щодо 

боротьби з негативним явищем – виплатою 

2,5 3,0 3,0 
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заробітної плати «в конвертах» 

Всього: 187,5 471,7 381,8 

За рахунок державного бюджету:       

Назва програми Факт за 

2013рік, 

тис.грн. 

Факт за 

2014 рік, 

тис.грн. 

Прогноз на 2015 

рік, тис.грн. 

Комплексна програма забезпечення 

реалізації Стратегії подолання бідності 

86166,2 92995,9 166176,8 

Програма соціального захисту 

ветеранів, інвалідів війни 

1729,0 1660,4 Буде визначено 

після прийняття 

постанови КМУ 

про розмір 

допомоги на 

2015 рік 

 

Загальнодержавна програма подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи  

2464,9 2282,4 1870,2 

Всього: 90360,1 96938,7 168047,0 

За рахунок обласного бюджету (в рамках Програми соціального захисту 

населення на 2013-2016 роки) 

Назва програми Факт за 

2013 рік, 

тис.грн 

Факт за 2014 

рік, тис.грн 

Прогноз на 

2015 рік 

тис.грн. 

Соціальна підтримка інвалідів 115,4 

 

150,7 

 

200,6 

Соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників бойових дій на 

території Республіки Афганістан 

11,6 24,0 30,0 

Всього: 127,0 174,7 230,6 

Таким чином, на виконання всіх соціальних програм у місті за 2014 рік було 

направлено 97,6 млн. грн., на 2015 рік планується сума 168,7 млн. грн.  
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7.Гуманітарна політика 

Ефективна реалізація гуманітарної політики завжди безпосередньо 

пов’язана з можливостями бюджету. Завдяки успіхам органів місцевого 

самоврядування у 2014 році вдалося підтримати основні гуманітарні галузі міста 

та сприяти їхньому активному розвитку. Зокрема галузі освіти, охорони здоров’я, 

фізичної культури та спорту, культури стрімко набирали обертів та реалізували 

значну частину запланованих ними заходів по галузевим цільовим програмам. 

 

7.1.Охорона здоров’я 

В м.Конотопі медична допомога населенню надається двома закладами: 

Комунальним закладом «Конотопська центральна районна лікарня імені академіка 

М.Давидова», яка обслуговує 69997 осіб міського населення та Державним 

закладом «Відділкова лікарня ст.Конотоп  Південно-Західної залізниці», який 

обслуговує 21014 осіб міського населення. У 2014 році на утримання 

Комунального закладу «Конотопська центральна районна лікарня імені академіка 

М.Давидова» міським бюджетом здійснено видатки в сумі 56370,2 грн. Державний 

заклад «Відділкова лікарня ст.Конотоп Південно-Західної залізниці» отримав 

фінансування з державного бюджету в сумі 17140,0 тис.грн. та надходження 

коштів спеціального фонду закладу склали 10183,3 тис.грн. Фінансування даних 

закладів в 2015 році здійснюється з Державного бюджету шляхом передачі 

субвенції. 

Завдяки плідній співпраці з депутатським корпусом виділені кошти міського 

бюджету на придбання стоматологічної установки (10580грн.), ультразвукового  

датчика (98800грн.), колоноскопу (328950 грн.), автомобіля (231700грн.), 

компресору (33000грн.), портативного монітору (27855 грн.), монітору добового 

АД і ЧСС (9600 грн.), електрокардіографу 93300грн.), 4 шафи сухожарові 

(60000грн.), модуля для ДЕС (33860грн.). 

На постійному контролі по галузі охорона здоров’я перебуває реалізація 

наступних програм: 

 - програма діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в 

місті «Антигепатит» на 2012 – 2017 роки» (рішення міської ради від            

28.03.2012, 6 скликання, 18 сесія,); 

  - міська програма «Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року в місті» 

(рішення міської ради від 27.02.2008, 5 скликання, 24 сесія); 

- міська програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 

2016 року (рішення міської ради від 25.05.2011, 6 скликання, 3 сесія,); 

- міська цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз 

у 2013-2016 роках (рішення міської ради від 21.11.2012, 6 скликання, 26 сесія); 

- міська цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних і 

судинно-мозкових захворювань на 2013-2017 роки» (рішення міської ради від 

30.10.2013, 6 скликання, 39 сесія);  

- міська програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, 

догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2011-2014 роки 

(рішення міської ради  від 30.12.2010, 6 скликання, 3 сесія). 
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У 2014 році у галузі охорони здоров’я  затверджені наступні 

програми: 

- міська цільова програма щодо реалізації державної політики у сфері 

наркотиків на 2014-2016 у галузі охорони здоров’я (рішення міської ради від 

24.09.2014); 

 - програма надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом 

гемодіалізу на 2014-2016 роки (рішення міської ради від 30.07.2014, 6 скликання, 

50 сесія).  

З березня 2015 року вже працює відділення гемодіалізу на базі КЗ 

«Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова», завершені ремонтні та оздоблювальні 

роботи, впроваджено в роботу обладнання. Вартість проекту склала 996 тис.грн., з 

них 522 тис.грн міського бюджету, інші – спонсорські кошти. Завдяки активній 

роботі виконавчого комітету міської ради по залученню коштів на реалізацію 

заходів даної програми фінансову підтримку для створення відділення гемодіалізу 

надали 80 установ, організацій та підприємців м.Конотопа та Конотопського 

району. 

Відповідно доручень міського голови, наданих на апаратних та робочих 

нарадах, нарадах з питань роботи галузі охорони здоров’я, проводився моніторинг 

за наданням медичних послуг населенню шляхом анкетування, опитування при 

спілкуванні з пацієнтами лікарень, при зверненнях громадян безпосередньо до 

сектору, через чергову частину міськвиконкому, телефонну «гарячу» лінію. З 

питань охорони здоров’я розглянуто 106 звернень. За результатами проведеної 

роботи міським головою затверджені заходи по покращенню надання медичних 

послуг населенню.  

 На особистому контролі міського голови забезпечення підлягаючих 

контингентів на пільговій основі лікарськими засобами та співпраця з даного 

питання з керівниками аптечних закладів. Проводився моніторинг цін в аптеках 

міста. 

З ініціативи міського голови аптеки міста залучались до збору гуманітарної 

допомоги в якості медикаментів для мобілізованих на військову службу, членів їх 

сімей, постраждалих в зоні АТО. 

Основним проблемним питанням галузі охорони здоров’я залишається 

введення в експлуатацію об’єкту під пологовий будинок з діагностичним центром 

та дитячу поліклініку по вул.Семашка,7а.  

З питання виділення коштів для добудови даного об’єкту направлені листи 

Премєр-Міністру України, Віце-Премєр-Міністру України, міністерствам 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, Міністру охорони здоров’я України, Міністру фінансів України, 

Народному депутату України Молотку І.Ф., голові Сумської обласної ради, голові 

Сумської обласної державної адміністрації. 

Пріоритетним напрямком розвитку галузі охорони здоров’я міста у 2015 році 

є наближення первинної медико-санітарної допомоги мешканцям відділених 

районів міста шляхом створення Центру та облаштуванню амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини у мікрорайонах «Житломасив» та «Загребелля». 
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7.2.Освіта 

Освітня галузь міста представлена оптимальною мережею навчальних 

закладів для забезпечення освітніх потреб міської громади. Вона включає 14 

дошкільних, 12 загальноосвітніх, 7 позашкільних навчальних закладів, 1 ДЮСШ, 

2 навчально-виховні комплекси. Усього в місті навчалося та виховувалося у 

навчальних закладах, що фінансуються з міського бюджету, 13831 дитина. 

У дошкільних навчальних закладах виховується 2761 дитина. Загальна 

потужність місць у ДНЗ складає 2350,  що є більше на 65 місць порівняно з 2013 

роком. Кількість місць збільшилась завдяки відкриттю у березні 2014 року 

додаткової групи для дітей з особливими освітніми потребами у ДНЗ №4 

«Сонечко» на 10 місць, відкриттю у вересні 2014 року додаткової групи у ДНЗ №5 

«Сніжок» на 20 місць. 2 вересня 2014 року у місті було відкрито новий 

дошкільний навчальний заклад – ДНЗ №6 «Струмочок» на 2 групи (50 дітей).  

Останній раз у місті дошкільний заклад відкривався у 1992 році, це ДНЗ №4 

“Сонечко”. У той же час для міста залишається актуальною проблема 

переповнення дитячих садків, адже зараз на 100 місцях виховується 108 

вихованців.  

У 14 загальноосвітніх навчальних закладах у 256 класах навчається  6362 

учні. Починаючи з 2011 року на базі ЗОШ №10 відкриваємо по 1 інклюзивному 

класу, де мають змогу навчатися діти з особливими освітніми потребами. На 

сьогоднішній день таких класів уже 4, в них  навчається 13 дітей  з особливими 

освітніми потребами. ЗОШ №10 визнана у області базовим закладом з 

упровадження інклюзивної освіти і є єдиною школою, де у таких обсягах 

реалізуються завдання інклюзивної освіти.  

Ще однією інновацією є  відкриття 2 богунівських класів на базі ЗОШ №7. 

У цих класах поряд із вивченням предметів, визначених Державними 

стандартами, учні отримують комплекс знань та вмінь із початкової військової 

підготовки, патріотичного виховання, краєзнавства та естетичного розвитку.  

Одним із показників ефективності управлінської роботи є результативність 

шкільного навчання.  Із 382 випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 

2014 році 30 отримали золоті медалі і 9 срібні, що становить майже 10% від 

загальної кількості. Показовим є те, що всі випускники-медалісти підтвердили 

свій високий рівень навчальних досягнень на ЗНО і вступили до вузів на бюджетні 

місця. 

Щодо результативності у ЗНО працівники Харківського регіонального 

Центру оцінювання якості освіти позитивно відзначають роботу вчителів міста. 

Середній бал навчальних досягнень за підсумками навчального року склав 8,2 

бали. Даний показник не знижувався протягом останніх років. 

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учасниками 

були 110 учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Із них призові місця посіли  

55 учнів, результативність – 50%. У ІV етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад 

взяли участь 6 учнів загальноосвітніх навчальних закладів, 4 із них стали 

переможцями, результативність становить 66,6%. Сприяє підвищенню мотивації 

для обдарованих дітей та вчителів, що їх готують, проведення щорічного міського 

заходу по вшануванню обдарованих дітей «Сузір'я дитячих талантів».  У 2014 році 
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під час заходу грошові винагороди у розмірі від 100 до 400 грн. отримали 68 

учнів, подяки оголошені 26 батькам учнів-випускників. Як учнівська відзнака -  

золотий нагрудний знак «Ерудит» Конотопської міської ради був вручений трьом 

обдарованим учням, срібний нагрудний знак «Ерудит» - 4 учням.  

На шкільних святах із нагоди вручення атестатів про середню освіту 12 

соціально обдарованим випускникам 2014 року були вручені премії міського 

голови в розмірі 100 грн.  

Наші діти відзначені стипендіями і на обласному та Всеукраїнському рівнях. 

Стипендії голови ОДА у 2014 році отримували 4 учні, у 2015 їх будуть отримувати 

4 учні, стипендії Президента — 1 учениця у 2015 році, Міжнародну премію ім. 

Тараса Шевченка — 1 учениця у 2014 році. 

Значний внесок у роботу із інтелектуально обдарованими дітьми вносить і 

робота створеної у 2013 році Конотопської міської малої академії наук. ЇЇ 

вихованцями у 2014 році стали 300 дітей.  

Переможцями ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014 

році було 22 учня з 45, а це складає 44%.   

Учасниками ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014 році було 9 

учнів,  з них 5 зайняли призові місця.  

Запорукою успішного наукового розвитку та мотивації до занять наукою 

серед учнів 6-9 класів є активна популяризація їхньої діяльності. З цією метою 

було організовано та проведено в квітні 2014 року конкурс-захист реферативно-

дослідницьких робіт “Найкращий юний науковець року — 2014” та “МАН-

Юніор”.  Переможцями Всеукраїнського інтерактивного конкурсу “МАН-Юніор” 

було 4 учня з 6.  

Починаючи з вересня 2014 року вперше  було організовано ряд зустрічей 

конотопських школярів із науковцями та виїзди груп школярів до вищих 

навчальних закладів м. Києва, лабораторного комплексу національного центру 

“Мала академія наук”. Для вихованців Конотопської МАН організовано науково-

популярний виїзний лекторій “Наноматеріали і нанотехнології — основа науково-

технічної революції ХХІ століття”. Узяли участь наші учні і у заході “День 

комети” у Київському Центрі науки та мистецтва при національному центрі Мала 

академія наук України. Конотопські школярі також ознайомилися із роботою 

Технічної студії “Винахідник” (м. Київ).   

Налагоджена тісна співпраця Конотопської МАН із  науковцями КіСумДУ,  

які проводять для дітей лекції і практичні заняття, консультації, у тому числі і для 

педагогів шкіл, є членами журі конкурсу-захисту науково-дослідних учнівських 

робіт. 

Система позашкільної освіти міста налічує 7 навчальних закладів. У гуртках  

і творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів навчається 4298 тис. 

вихованців (70%). Порівнюючи з 2012-2013 навчальним роком можна зазначити, 

що кількість вихованців зросла на 10%. Вихованці позашкільних навчальних 

закладів були активними учасниками міських, обласних та всеукраїнських 

конкурсів, змагань, виставок та фестивалів.  
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         Місто Конотоп може по праву пишатися системою позашкілля, адже 

робота  цих закладів є результативною, а вихованці та керівники гуртків беруть 

участь у заходах обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів.  

У 2014 році наказом Міністерства освіти і науки України  звання  Зразковий 

художній  колектив  було присвоєне творчому телевізійному об’єднанню «Ми 

плюс «Кон-такт» ЦДЮТ (керівник  Платонов Олександр Ілліч) та вокальному 

колективу “Співаночка” дитячої школи мистецтв (керівник Трусенко Ірина 

Віталіївна).  

Пріоритетом у виховній роботі в 2014 році стали національно-патріотичне 

та військово-патріотичне виховання учнів. 

У рамках святкування 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка у 

навчальних закладах міста було проведено 12 масових заходів, до яких залучено 

усіх учнів 1-11 класів.  

Діти всіх навчальних закладів міста долучились до проведення 

різноманітних акцій з підготовки листів і малюнків захисникам Вітчизни, 

підтримавши українське військо, яке бере участь в антитерористичній операції на 

Сході України. Було проведено чисельні благодійні акції зі збору коштів для 

поранених та воїнів, які перебувають в зоні АТО.  

Так, у навчальних закладах міста працюють 266 педагогів вищої 

кваліфікаційної категорії, три Заслужених учителі України, один Заслужений 

тренер України, 40 учителів-методистів, 4 вихователі-методисти,  105  старших 

учителів. У 2014 році успішно проатестовано 163 педагогічних працівники 

дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.  

Мають педагоги міста і певні здобутки у освітянських професійних 

конкурсах. Традиційно щороку проводяться міські конкурси педагогічної 

майстерності  «Кращий класний керівник», «Кращий вихователь» та «Кращий 

керівник гуртка».  

Проводилась значна робота по утриманню матеріальної бази. У 2014 році 

здійснено капітальний ремонт покрівлі СШ №3, завершені роботи по 

капітальному ремонту фасадів ЗОШ №11 та НВК: ЗОШ I ст.-ДНЗ, здійснено 

капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №11 та ДНЗ №8. 

 Завершені роботи по капітальному ремонту фасаду СШ №2, продовжено  

роботи по капітальному ремонту приміщення художньої школи. Проведені роботи 

по капітальному ремонту фасаду СШ №3 та капітальному ремонту фасаду ПЗОШ. 

Завершені роботи по капітальному ремонту покрівлі СШ №9. 

Проведені у 2014 році поточні ремонти були спрямовані на найбільш 

аварійні об'єкти: покрівлі, каналізаційні та електричні мережі.    

Проблемними залишаються питання завершення робіт на об'єктах, 

розпочаті у 2014 році. Це  обладнання твердопаливних котелень у СШ № 9 та 

ПЗОШ, завершення капітального ремонту фасаду ПЗОШ та майданчика зі 

штучним покриттям ЗОШ №5. Потребують капітальних ремонтів дахи 8 

навчальних закладів. Є потреба у облаштуванні водовідведення у СШ №2, 

реконструкції даху корпусу №3 табору «Мрія» та добудові  адміністративного 

корпусу та електрозабезпечення стадіону “Локомотив” ДЮСШ Михайла 

Маміашвілі.  



 42 

 

7.3.Культура 

Базова мережа закладів культури міста збережена та залишається 

стабільною, складається з 5 бібліотек, двох  дитячих музичних шкіл,  двох 

будинків культури, міського краєзнавчого музею та двох його відділів, центру 

культури і дозвілля «Кінотеатр «Мир», сільського центру культури і дозвілля села 

Підлипне. 

Чисельність працівників закладів культури міста складає 175 осіб, серед 

них: 152 особи з вищою освітою, 108 фахових спеціалістів (за звітний період 

прийнято 9 молодих спеціалістів, що вдвічі більше ніж у минулому році), 36 осіб 

пенсійного віку, у порівнянні з минулим роком їх кількість зменшилася на 10 %. 

У 2014 році фінансування галузі склало 9126,5 тис.грн (що становить 

104,7% до 2013). Протягом року забезпечено режим економного використання 

бюджетних коштів у сумі - 413, 1 тис.грн., зокрема: економія заробітної плати -  

127,8 тис.грн., економія енергоносіїв - 37,4 тис.грн., інші видатки (у тому числі 

заходи) - 247,9 тис.грн.  

           На капітальні видатки з місцевого бюджету було виділено 763,7 тис. грн., з 

них на капітальні ремонти (краєзнавчого музею, центральної бібліотеки, центру 

культури і дозвілля, дитячої музичної школи №1)  - 722 тис. - це на 38 % більше 

ніж у минулому році, на придбання матеріальних цінностей (книг, оргтехніки та 

муз.апаратури) – 41 тис. В закладах проведено поточних ремонтів на суму 40,3 

тис.грн. (що становить 104,4%  до 2013) енергозберігаючих заходів на суму 87,6 

тис.грн. (що становить 108,0% до 2013). Деякі заходи проведені за власні 

(зекономлені) кошти.  На покращення матеріального стану закладів культури міста 

використано 93,3 тис.грн. (що становить 107,5% до 2013). Від платних послуг 

закладами культури отримано коштів у сумі 469,9 тис. грн., що складає 106,8 % 

від плану та 106,6 % до минулого року.  

Незважаючи на скрутні економічні часи, місто підтримує традиції 

насиченого культурно-мистецького життя – у минулому році проведення жодної 

урочистої дати, жодного конкурсу чи фестивалю не було відмінено: це 17 

загальноміських культурно-мистецьких свят, серед них: заходи з нагоди 25-ї 

річниці виведення військ з республіки Афганістан, День Перемоги, День 

скорботи, День міста, День Прапора та День незалежності, тощо. Творчі  

колективи та окремі виконавці міста взяли участь у 36 міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних, обласних та  міських творчих конкурсах та посіли 

на них 87 призових місць (це на 16 % більше, ніж у минулому році). П’ять 

колективів художньої самодіяльності мають почесне звання «народний 

аматорський», один з них – ансамбль танцю «Фрі-Денс» набув у 2014 році це 

звання вперше.  Розширюється жанрова спрямованість фестивальних заходів, 

протягом року за спонсорські кошти реалізовано власні успішні культурні 

практики: щорічний міський пленер «Барви Малевича», фестиваль юних 

вокалістів «Зірки надій», обласний фестиваль-конкурс виконавців на духових та 

ударних інструментах «Дзвінкоголосі сурми», відкритий регіональний фестиваль 

«Шлях до зірок», обласний конкурс-фестиваль виконавців на народних 

інструментах «Конотопська розсипуха», відкритий міський фестиваль-конкурс 
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хореографії імені Віри Бондаренко.  

Пріоритетним напрямком діяльності галузі було відзначення 200-річчя від 

дня народження Тараса Шевченка. Згідно з розробленим Планом заходів, 

проведено багато заходів, у т.ч. нестандартних: влаштування виставки творів 

мешканців міста «Тарас у пам’яті народній» -  картин, вишиванок, портретів 

«кобзаря», випуск сувенірних календарів «Тарас Шевченко в будинку 

Лазаревських», прем’єра  вистави народного драматичного колективу будинку 

культури «Зоряний» «Барикади думок», заснування  І-го міського конкурсу 

композиторського та аматорського мистецтва «Струни кобзаревого серця».  

Взагалі за власні кошти в закладах культури проведено 286 культурно-

мистецьких заходів – концертів, вистав, презентацій, акцій та виставок. 

Провідною у діяльності закладів культури була тема патріотизму, виховання 

національної гордості та гідності, вивчення та пропагування національного 

культурного надбання. Вперше команда працівників культури та освітян взяла 

участь у Міжнародному фестивалі «Парад вишиванок-2014» та здобула для міста 

5 лауреатських нагород. Вперше проведено обласне патріотичне свято 

«Козацькому роду нема переводу», що планується проводити в нашому місті 

щорічно.  

З початку антитерористичної операції на сході держави працівниками 

культури міста організовано проведення низки заходів по збору коштів для 

учасників АТО: благодійна акція «Від серця митця до серця солдата», благодійна 

вистава просто неба «Барикади думок» на День міста, благодійний аукціон картин 

художників-учасників пленеру «Барви Малевича», мовчазна акція «Пам’яті 

героїв», спільний проект музею та Національного історико-культурного 

заповідника «Гетьманська столиця» по проведенню екскурсій  для переселенців із 

зони АТО, виставка фотодокументів «Герої не вмирають», присвячена нашим 

землякам – героям Небесної стоні та воїнам, що загинули у зоні АТО, в експозиції 

– 41 світлина загиблих – уродженців Сумщини. Новим культурно-мистецьким 

проектом у 2014 році стала «Мистецька вітальня», в рамках якої відбулися 

презентації художніх альбомів,  авторські вечори, лекція-концерт «Від класики до 

джазу», вечір «Від всієї душі» для людей з вадами зору, вечір романсу «Золоті 

розсипи солоспівів», вечір української музики «Світ одвічної краси», тощо. 

Відділом культури і туризму започаткований та проведений конкурс 

професійної майстерності «Кращий бібліотекар року». Застосовуються новітні 

методики у проведенні заходів бібліотечними працівниками, зокрема  

влаштування «бібліогалявини» та «буккросингу» – акції обміну книгами у рамках 

проведення Дня захисту дітей. Розпочато роботу з вшанування видатних 

конотопців – знято відеофільм «Казимир Малевич та Микола Рославець. Станція 

відправлення – Конотоп», вивчається питання щодо присвоєння дитячій музичний 

школі №1 імені видатного музиканта та композитора Миколи Рославця, який 

проживав у нашому місті, та відзначення в місті у 2015 році року Малевича. 

Але є й низка проблем, які продовжують існувати на даний час, це: 

недостатнє фінансування капітальних ремонтів закладів культури, обмежене 

фінансування придбання літератури для бібліотек, зокрема, україномовної, 

придбання музичних інструментів та нотної літератури для дитячих музичних 
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шкіл. Не все вдалося вирішити з запланованих на 2014 рік завдань, 

зокрема: 

- поповнити експозицію музею авіації новими експонатами та завершити 

ремонт пошкоджених вертольотів; 

- оновити в повній мірі базу музичних інструментів дитячих музичних шкіл; 

- придбати нові сценічні костюми для проведення міських заходів; 

- здійснити паспортизацію об’єктів культурної спадщини. 

 Але не зважаючи на виявлені проблеми, попереду у працівників культури 

багато планів та задумів, проектів та культурно-мистецьких програм, щодо 

організації дозвілля мешканців, виховання естетичного смаку, збереження 

національних традицій та культурної спадщини.  

 

7.4.Молодіжна політика, розвиток фізичної культури та спорту                              

Значна увага в місті приділяється реалізації державної молодіжної політики, 

оздоровленню підростаючого покоління, розвитку фізичної культури і спорту. 

Фізкультурно – оздоровчою роботою в місті охоплено більше 19 тис. осіб, 

що становить 19 % від загальної кількості мешканців міста. Середній показник по 

області 18 %, по державі 14 %. 

 
Для занять фізичною культурою і спортом в місті є 2 стадіони, 26 спортивних  

залів, 4 футбольних поля. У дитячо-юнацькій спортивній школі Михайла 

Маміашвілі культивуються шість олімпійських видів спорту: баскетбол, гандбол, 

футбол, греко-римська боротьба, лижні гонки, легка атлетика. Працює 27 

тренерів-викладачів. У 2014-2015 навчальному році працюють 64 навчальних 

груп, в яких займаються 812 учнів. 

Головним досягненням 2014 року став виступ вихованця ДЮСШ 

М.Маміашвілі Масика Олексія на ІІ Юнацьких олімпійських іграх, що проходили 

у Китаї – 3 місце, та перемога у Чемпіонаті України серед дорослих Кучмія 

Миколи у ваговій категорій до 130 кг. Також Чемпіоном світу серед юніорів з 

карате став Маленко Олександр; заслуговують на увагу успіхи вихованки 

відділення «Гандбол» Поцелуєвої Марини, яка в цьому році отримала звання – 

«майстер спорту України» та стала членом юніорської збірної команди України  та 

гравцем команди прем’єр-ліги Чемпіонату України (ГК «Дніпрянка»).  

До успішних результатів додалися виступи учнів відділення «Греко-римська 

боротьба» – 5 золотих та 1 бронзова медаль на чемпіонаті України в різних 

вагових категоріях (навесні) та 8 медалей на чемпіонаті України в жовтні. Матяш 
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Артем вдало  дебютував на молодіжному  чемпіонаті України – ІІ 

місце.  

Через складні погодні зимові умови в 2014 році був проведений тільки один 

чемпіонат України, але наші лижники здобули  чотири золоті та дві срібні медалі 

Чемпіонату. Також стали абсолютними переможцями обласних змагань серед 

команд спортивних шкіл області та посіли І місце на чемпіонаті області з лижних 

гонок серед міст та районів. Желєзна Валерія стала кращою лижницею Сумської 

області серед юніорок. За підсумками засідання технічного комітету Міністерства 

молоді та спорту України четверо лижників зараховані до складу молодіжної 

збірної команди України. На даний момент троє лижників беруть участь в 

навчально-тренувальному зборі в Фінляндії за рахунок державного бюджету. Вже 

у 2015 році вихованка відділення лижних гонок Желєзна Валерія виконала 

норматив майстра спорту України, а Головань Євген буде приймати участь у 

юнацькому європейському Олімпійському фестивалі з зимових видів спорту в 

Австрії. 

Футбольна  команда  дівчат «Вікторія» два роки поспіль радує нас медалями 

Всеукраїнського рівня. Вона в 2014 році посіла ІІ місце на чемпіонаті України з 

футзалу. В жовтні відбулися змагання на Кубок футбольних центрів України, де 

конотопські дівчата в зональних змаганнях посіли перше місце, а в фінальних 

змаганнях у складі регіональної команди (Харківська, Чернігівська та Сумська) 

стали бронзовими призерами. 

 У 2014 році до складу Національних збірних команд увійшло 18 

спортсменів, вихованців нашого міста, з видів спорту (стендова стрільба, лижні 

гонки, біатлон, греко-римська боротьба, гандбол), у 2013 році було 8 осіб. 

Вперше в минулому році було проведено міський фестиваль тхеквондо, 

який зібрав всіх шанувальників цього виду фізичного гарту. Ми і в подальшому 

готові підтримувати будь-які творчі ідеї міських федерацій з видів спорту. 

 Міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проведено 

62 фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів. Міські спортсмени 

взяли участь у обласному конкурсі «Олімпійське літо» та стали переможцям.  

 З 1 квітня по 30 квітня було проведено Всеукраїнський місячник “Спорт для 

всіх–спільна турбота”, на всіх спортивних майданчиках за місцем проживанням 

був зроблений поточний ремонт на суму 4227 грн. із міського бюджету.  

Також у листопаді були здійснені поточні ремонтні роботи при підготовці до 

зимового сезону на 3 спортивних майданчиках.  

Протягом 2014 року з бюджету розвитку виділено 170000 грн. на проведення 

капітального ремонту будівлі МЦФЗН «Спорт для всіх» по                

вул.Б.Хмельницького,24, що були використані на виготовлення проектно-

кошторисної документації, ремонт даху, замощення, встановлення 

енергозберігаючих вікон та оновлення фасаду будівлі. Міським центром  «Спорт 

для всіх» за 2014 рік зароблено 36,5 тис. грн., в 2013 – 30 тис. грн. 

За кошти міського бюджету придбано татамі, захисну сітку для стадіону 

«Локомотив» ДЮСШ М.Маміашвілі та лижне спорядження для відділення 

«Лижні гонки» ДЮСШ М.Маміашвілі. 
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Протягом 2014 року здійснювалась реалізація міської 

програми «Молодь». Проведено ряд заходів інтелектуальної та творчої 

спрямованості серед молоді – молодіжна інтелектуальна гра «Брейн-ринг», 

конкурсна програма «Таланти багатодітної родини», міський кінофестиваль 

«Рудий кінь», урочистості з нагоди Дня студента. Підтримується КВНівський рух 

у місті, завдяки чому вперше в минулому році наша команда «5 школа» увійшла 

до фіналу обласних КВНівських ігор.  

На початку 2014 року був започаткований  молодіжний фестиваль народних 

звичаїв «Щедра зима» за участі творчих колективів професійно-технічних 

закладів міста. В грудні 2014 року ми провели цей захід у більш розширеному 

форматі, із залученням вищих начальних закладів міста. Важливим є те, що до 

складу творчих колективів входили не лише учні ДПТНЗ та студенти ВНЗ, але й 

працівники цих установ, і навіть діти.  

Значна увага приділяється студентському самоврядуванню, оскільки це 

дієвий механізм залучення молоді до суспільного життя нашого міста. За участі 

представників Конотопського студентського парламенту, студентів вищих 

навчальних закладів міста впорядковано територію дитячого майданчика 

благодійного фонду тяжкохворих дітей «Серця любові». Задля  розкриття 

потенціалу молоді, розвитку управлінських якостей у листопаді відділом міської 

ради у справах молоді та спорту спільно з сектором з питань внутрішньої 

політики був проведений захід «Молодь у владі», в рамках якого студентські 

активісти мали можливість спробувати себе в ролі  перших осіб керівництва міста 

та керівників виконавчих органів міської ради. 

Підтримується діяльність молодіжних громадських організацій. 

Молодіжною  організацією студентів «Новий час» спільно з відділом молоді та 

спорту, Політехнічним технікумом КІСумДУ проведено фестиваль патріотичної 

пісні «Від серця до серця». Ситуація в Україні  спонукала до проведення низки  

молодіжних заходів патріотичного характеру:  це флешмоби «Молодь Конотопа 

за мир» та «Молодь Конотопа за єдність України»; в рамках Дня молоді 

патріотична акція «Я – українець»;  мистецька благодійна акція «Від серця митця 

до серця солдата» по збору коштів для бійців АТО; з нагоди відзначення Дня 

Державного Прапору України  молодіжна акція «Конотоп за єдину країну»; у 

вересні проведено студентський концерт під відкритим небом «Разом до 

перемоги».  

Представниками Конотопського студентського парламенту було 

організовано у супермаркетах «Фора» та «Еко» збір продуктів харчування для 

жителів м.Слов’янськ. У жовтні був проведений велопробіг «Акція миру» за 

участі жителів м.Слов’янська. У зв’язку з недостатнім фінансуванням молодіжних 

заходів на місцевому рівні, відсутності такого фінансування з державного 

бюджету сьогодні вивчається   питання залучення інвестицій з грантових фондів 

для реалізації молодіжної політики, створення умов для дозвілля молоді та 

розширення співпраці з громадськими молодіжними організаціями. 

Відділ молоді та спорту забезпечив проведення на належному рівні 

оздоровчо-відпочинкової кампанії влітку 2014 року. Працювали 3 заміські табори  

(«Мрія», «Супутник», «Зорька»),  21 заклад  для дитячого відпочинку з денним 



 47 

перебуванням. У заміських таборах оздоровлено 1589 дітей ( у 2013 році – 

1434 дитини), ще 20 дітей були направлені на оздоровлення до державного 

підприємства  «Український дитячий центр  «Молода гвардія».  У заміський табір 

«Мрія» у 2014 році направлено 62 дитини пільгових категорій за рахунок коштів 

міського та обласного бюджетів, 54 дитини оздоровились у пересувному таборі 

наметового типу  «Сузір’я» в Лебединському районі. 

У зв’язку з тяжкою ситуацією в країні із запланованих заходів не було 

проведено фестиваль студентської творчості «Студентська весна» та фестиваль 

гумору «Гуморина 2014».  

Основною проблемою залишається низький рівень фінансування галузі 

молоді. Протягом останніх 4 років сума фінансування лишається незмінною і 

складає 25 тис. грн. на рік. 

Вбачається  за необхідне у майбутньому розширювати рамки впливу на 

різні категорії молоді, вивчати культурні та соціальні запити підростаючого 

покоління та умови для їх самореалізації. 

 

7.5. Політика у сфері запобігання соціальному сирітству 

На виконання основних положень  Конвенції ООН про права дитини, 

законів України щодо запобігання соціальному сирітству, профілактиці 

бездоглядності, правопорушень серед неповнолітніх, рішенням міської ради від 

27.11.2013 (41 сесія 6 скликання)  затверджено  міську Програму з реалізації 

Конвенції ООН про права дитини на 2014-2016 роки.   

 В місті в звітному періоді функціонувало 2 дитячі будинки сімейного типу, 

де виховувалось 14 дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 2014 

року 1 дитину було виведено з дитячого будинку сімейного типу у зв’язку з 

досягненням нею повноліття та навчанням в іншій місцевості. 

На території міста створено 6 прийомних сімей, які виховують 11 

прийомних дітей. В минулому році дві прийомні сім’ї поповнилися двома 

вихованцями. Одна прийомна родина, що створювалась на території міста, де 

виховувалось 2 дітей, переїхала до м.Київ. 

З числа дітей, що перебувають на первинному обліку служби міської ради у 

справах дітей 20 (12,1%) виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках 

сімейного типу (в 2013 році – 11%).  

В інтернатних закладах, державних професійно-технічних училищах області 

з нашого обліку наразі перебуває 11 дітей, позбавлених батьківського піклування 

(6,7%), (в 2013 році – 10,3%). 

Банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  

нараховує 164 дитини (2013 рік-156 дітей). 

Збільшення кількості посиротілих дітей зумовлене результативною роботою 

по виявленню дітей, що опинились в складних життєвих обставинах і де батьки 

ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дітей. 

Із 164 дітей влаштовані: 

- в сім’ї опікунів, піклувальників – 132 дитини, 

- в прийомні сім’ї – 13 дітей, 

- в дитячі будинки сімейного типу – 7 дітей, 
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- в державні заклади – 12 дітей. 

 Одним з пріоритетних питань у сфері соціального захисту дітей є 

забезпечення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

В 2014 році на території міста посиротіло 34 дитини, з них 32 дітей (94,1%) 

влаштовано до сімей громадян, 1 дитина (2,9%) до моменту постановки на облік  

навчалась в державному професійно-технічному закладі і наразі перебуває під 

опікою адміністрації закладу, навчається  на повному державному забезпеченні, 

щодо 1 дитини (2,9%) - вирішується питання про влаштування під опіку. 

 

Влаштування до сімейних форм по м.Конотоп 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всього на обліку 184 184 172 158 164 

Влаштовано до  

сімейних форм 

виховання 

148 

(80,4%) 

151 

(82,1%) 

146 

(84,9%) 
145 

(91%) 

152 

(92,7%) 

 

Найбільш ефективними заходами попередження дитячої бездоглядності є 

проведення профілактичних рейдів, надання родинам різних видів допомоги. 

Протягом 2014 року сім’ям, де виховуються діти, що опинились в складних 

життєвих обставинах було виділено з бюджету міста на надання матеріальної 

допомоги відповідно до програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини 

на 2014-2016 роки 4 тис.грн. 

Питання забезпечення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування залишається актуальним. 

Виконавчим комітетом і надалі визначатимуться оптимальні шляхи 

вирішення проблем у відповідності до індивідуальних потреб кожної дитини та 

влаштування знедолених дітей  на виховання в сім’ї громадян. 
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8.Цивільний захист населення 

У 2014 році міською комісією по ТЕБ та НС було проведено 8 засідань, на 

яких було розглянуто 21 питання. 

За результатами розгляду питань керівникам підприємствам, установ та 

організацій міста направлено 68 вимог для вжиття відповідних заходів. 

Проведеними заходами вдалося не допустити виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на території міста, пов’язаних з сильними 

опадами в зимовий період загибелі людей на водних об’єктах міста, масових 

отруєнь населення.  

 Проведено 5 засідань державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

Конотопській міській раді на якій було розглянуто 8 питань: щодо недопущення 

захворювання тварин на африканську чуму, грипу птиці та сказу. Своєчасно 

проведеними заходами на території міста у 2014 році не зареєстровано жодного 

випадку захворювання тварин.  

 Проведено 4 засідання міської інвентаризаційної комісії захисних споруд 

цивільного захисту, 6 засідань оперативних штабів, які створювались з метою 

прийняття своєчасних рішень щодо недопущення виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру у зимовий, весняний та літній 

періоди.    

 Протягом 2014 року було проведено 23 засідання адміністративної комісії на 

яких було розглянуто 154 адміністративних протоколи по яким складено 308 

постанов про адміністративне правопорушення, відправлено 78 листів з 

повідомленням правопорушникам, до відділу державної виконавчої служби 

підготовлено та направлено 70 листів про стягнення штрафів з правопорушників. 

До міського бюджету надійшло 23526,50 грн.  

 Проведено та документально оформлено 40 засідань комісії з питань 

боротьби зі злочинністю. 

 

 

Міський голова        В.І.Дзед 


