
 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТДЕСЯТ  ШОСТА СЕСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я          

від 24 грудня 2014 року 

 

Про план роботи міської ради  

на І півріччя 2015 року 

 

  

 

Розглянувши інформацію про виконання плану роботи міської ради на         

ІІ півріччя 2014 року, відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Затвердити план роботи Конотопської міської ради 6 скликання на                

І півріччя 2015 року (додаток 1). 

2.Інформацію про виконання плану роботи Конотопської міської ради на 

ІІ півріччя 2014 року взяти до відома (додаток 2). 

3.Доручити міському голові та постійним комісіям міської ради при 

необхідності вносити корективи до плану роботи міської ради на І півріччя 

2015 року. 

4.Рішення міської ради від 25.06.2014 «Про план роботи міської ради на ІІ 

півріччя 2014 року» (6 скликання 49 сесія) визнати таким, що втратило 

чинність. 

5.Контроль за виконанням плану роботи покласти на голів постійних 

комісій міської ради. 

 

 

 

Міський голова        В.І.Дзед 
 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

6 скликання (56 сесія) 

від 24 грудня 2014 року  

 
 

ПЛАН  

роботи Конотопської міської ради на І півріччя 2015 року 
 

І. Сесії Конотопської міської ради: 
 

а) сесія Конотопської міської ради – 28.01.2015 

Питання, що виносяться на розгляд міської ради: 
 

1.Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради. 

Готують: постійні комісії міської ради  

-з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та 

молоді, фізичної культури та спорту, засобів 

масової інформації; 

-з питань соціального захисту населення, праці, 

охорони здоров’я, материнства і дитинства; 

-з питань архітектури, містобудування, 

земельних відносин. 

Інформують: голови постійних комісій. 
 

 2.Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Шерудило Т.М. 

Готує:    Шерудило Т.М., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 

Інформує: Шерудило Т.М., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 
 

 3.Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Бурдавіцина М.О. 

Готує: Бурдавіцин М.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 

Інформує: Бурдавіцин М.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 
 

4.Питання відведення земельних ділянок та надання документів  

дозвільного  характеру  у сфері господарської діяльності. 

Готують: Бурдавіцин М.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних 

ресурсів управління економіки міської ради. 



Інформує: Бурдавіцин М.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 
 

5.Інші питання.  

Готують: секретар міської ради, заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючий справами виконкому, 

керівники виконавчих органів м+іської ради. 

Інформують: секретар міської ради, заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючий справами виконкому. 

 

б) сесія Конотопської міської ради – 25.02.2015 

Питання, що виносяться на розгляд міської ради: 

 

1.Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради.  

Готують: постійні комісії міської ради  

-з питань депутатської діяльності, етики, 

законності, правопорядку, демократичного 

цивільного контролю над Воєнною організацією 

та правоохоронними органами, взаємодії з 

органами самоорганізації населення; 

-з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, охорони навколишнього 

середовища. 

Інформують: голови постійних комісій. 
 

 2.Про заслуховування звіту керуючого справами виконкому              

Левченка А.М.  

Готує: Левченко А.М., керуючий справами 

виконкому. 

Інформує: Левченко А.М., керуючий справами 

виконкому. 
 

 3.Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Скляра С.О. 

Готує:    Скляр С.О., заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Інформує: Скляр С.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 
 

 4.Питання відведення земельних ділянок та надання документів  

дозвільного  характеру  у сфері господарської діяльності. 

Готують: Бурдавіцин М.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

 



Дмитренко О.І., начальник відділу земельних 

ресурсів управління економіки міської ради. 

Інформує: Бурдавіцин М.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 
 

5.Інші питання. 

Готують: секретар міської ради, заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючий справами виконкому, 

керівники виконавчих органів міської ради. 

Інформують: секретар міської ради, заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючий справами виконкому. 

 

в) сесія Конотопської міської ради – 25.03.2015 

Питання, що виносяться на розгляд міської ради: 
 

1.Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради.  

Готують: постійні комісії міської ради  

-з питань економіки, планування бюджету, 

фінансів, соціально-економічного розвитку 

міста; 

-з питань промисловості, транспорту та зв’язку, 

підприємництва, торгівлі та надання послуг. 

Інформують: голови постійних комісій. 
 

 2.Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Кошевецької В.П. 

Готує:    Кошевецька В.П., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 

Інформує: Кошевецька В.П., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 
 

 3.Питання відведення земельних ділянок та надання документів  

дозвільного  характеру  у сфері господарської діяльності. 

Готують: Бурдавіцин М.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних 

ресурсів управління економіки міської ради. 

Інформує: Бурдавіцин М.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 
 

 

 
 

 

 
 



4.Інші питання.  

Готують: секретар міської ради, заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючий справами виконкому, 

керівники виконавчих органів міської ради. 

Інформують: секретар міської ради, заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючий справами виконкому. 

 

г) сесія Конотопської міської ради – 29.04.2015 

Питання, що виносяться на розгляд міської ради: 
 

1.Звіт міського голови Дзеда В.І. про  діяльність  виконавчих  органів  

міської ради у 2014 році. 

Готують: міський голова, секретар міської ради, 

заступники міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючий справами 

виконкому, керівники виконавчих органів 

міської ради. 

Інформує: Дзед В.І., міський голова. 
 

 2.Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на території міста у 2014 році. 

Готує: Яременко В.М., начальник МВ УМВС 

України (з обслуговування міста та району) в 

Сумській області. 

Інформує: Яременко В.М., начальник МВ УМВС 

України (з обслуговування міста та району) в 

Сумській області. 
 

 3.Питання відведення земельних ділянок та надання документів  

дозвільного  характеру  у сфері господарської діяльності. 

Готують: Бурдавіцин М.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних 

ресурсів управління економіки міської ради. 

Інформує: Бурдавіцин М.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 
 

4.Інші питання. 

Готують: секретар міської ради, заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючий справами виконкому, 

керівники виконавчих органів міської ради. 

Інформують: секретар міської ради, заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючий справами виконкому. 

 



 

д) сесія Конотопської міської ради – 27.05.2015 

Питання, що виносяться на розгляд міської ради: 

 

 1.Питання відведення земельних ділянок та надання документів  

дозвільного  характеру  у сфері господарської діяльності. 

Готують: Бурдавіцин М.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних 

ресурсів управління економіки міської ради. 

Інформує: Бурдавіцин М.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 
 

2.Інші питання.  

Готують: секретар міської ради, заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючий справами виконкому, 

керівники виконавчих органів міської ради. 

Інформують: секретар міської ради, заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючий справами виконкому. 

 

е) сесія Конотопської міської ради – 24.06.2015 

Питання, що виносяться на розгляд міської ради: 

 

 1. Питання відведення земельних ділянок та надання документів  

дозвільного  характеру  у сфері господарської діяльності.  

Готують: Бурдавіцин М.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних 

ресурсів управління економіки міської ради. 

Інформує: Бурдавіцин М.О., заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 
 

2.Інші питання.  

Готують: секретар міської ради, заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючий справами виконкому, 

керівники виконавчих органів міської ради. 

Інформують: секретар міської ради, заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючий справами виконкому. 
 

 

 

 



 

ІІ. Організаційні питання: 

 

1.Засідання постійних комісій. 

Згідно графіку засідань комісій, планів    

роботи та рішень голів комісій. 

Секретар міської ради, заступники міського 

голови, керуючий справами виконкому. 

Яременко Н.А., завідувач відділу організаційної 

та кадрової роботи міської ради. 

 

2.Загальні збори депутатів. 

Перед проведенням засідання сесії. 

Секретар міської ради. 

Яременко Н.А., завідувач відділу організаційної 

та кадрової роботи міської ради. 

 

 3.Прийом виборців на закріплених виборчих округах. 

Щомісячно. 

Депутати міської ради. 

 

4.Продовження проведення звітів депутатів міської ради про роботу 

перед виборцями відповідних виборчих округів, об’єднаннями громадян. 

Січень-лютий. 

Депутати міської ради. 

 

5.Навчання депутатського корпусу міської ради з питання декларування 

доходів депутатів. 

Лютий. 

Секретар міської ради. 

Яременко Н.А., завідувач відділу  організаційної 

та кадрової роботи міської ради. 

Попов А.П., головний спеціаліст міської ради з 

питань мобілізаційної роботи та запобігання і 

протидії корупції. 

 

6.Навчання депутатського корпусу міської ради з питань положень 

Закону України «Про запобігання корупції». 

Квітень. 

Секретар міської ради. 

Попов А.П., головний спеціаліст міської ради з 

питань мобілізаційної роботи та запобігання і 

протидії корупції. 

 

7.Інші питання діяльності ради. 
 

 

 

Міський голова        В.І.Дзед 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

6 скликання (56 сесія) 

від 24 грудня 2014 року  

 

Інформація про виконання плану роботи Конотопської міської ради  

6 скликання у ІІ півріччі 2014 року 

 

План роботи Конотопської міської ради на ІІ півріччя 2014 року було 

затверджено рішенням міської ради від 25 червня 2014 на 49 сесії міської ради 

6 скликання. 

На розгляд міської ради згідно з планом роботи (липень-листопад) 

виносилися та були розглянуті наступні основні питання: 

-звіт про надходження та використання коштів міського бюджету за        І 

півріччя 2014 року;  

-звіт про роботу житлово-комунального господарства міста за І півріччя 

2014 року та стан використання бюджетних коштів; 

-звіт про діяльність галузі освіти за І півріччя 2014 року та стан 

використання бюджетних коштів;  

-стан готовності закладів освіти міста до нового 2014-2015 навчального 

року та роботи в осінньо-зимовий період;  

-про стан організації підготовки підприємств житлово-комунального 

господарства, промисловості, енергетики, транспорту та об'єктів соціальної 

сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років; 

-про заслуховування звіту головного редактора газети «Конотопський 

край». 

Питання, які заплановані на грудень: 

-про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотоп на 2015 рік та Про міський бюджет на 2015 рік будуть розглянуті 

після затвердження Державного бюджету України на 2015 рік. 

Крім того, протягом півріччя було розглянуто ряд бюджетних питань, 

питання земельних відносин, питання комунальної власності та інші питання 

забезпечення життєдіяльності міста. 

Всього у ІІ півріччі 2014 року проведено 7 сесій, одна з яких позачергова, 

на сесіях було прийнято 114 рішень (липень-листопад). 

Всі питання попередньо розглядалися з ініціаторами розробки проектів 

рішень на засіданнях постійних комісій, загальних зборах депутатів. 

Інформація про дату, місце проведення та розгляд основних питань на сесіях 

міської ради надається до відома депутатів та населення в газеті «Конотопський 

край». Відповідно до регламенту міської ради проекти рішень надсилаються на 

електронні адреси політичних партій, якими представлений депутатський 

корпус. 

Відповідно до зведеного графіку депутати міської ради здійснюють 

прийом громадян на закріплених округах за місцем проживання, з вивченням 

проблемних питань, аналізом стану справ та наданням допомоги громадянам у 

вирішенні того чи іншого питання. 
 

Міський голова        В.І.Дзед 


