
 

Шановні міський голово, депутати, запрошені! 

Пропоную вашій увазі звіт про виконання плану роботи міської ради за 2017 рік. 

          Діяльність міської ради 7 скликання  у 2017 році здійснювалася відповідно до ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування", Регламенту роботи Миргородської міської ради та плану 

роботи міської ради на 2017 рік. 

           У 2017 році (станом на 19 грудня 2017 року) проведено 13 пленарних засідань, на яких 

прийнято 588 рішень. Всі питання, які були передбачені планом роботи, як основні, були 

розглянуті, прийняті відповідні рішення, серед них: 

1.  Про підсумки виконання бюджету міста за 2016 рік. 

2.  Про стратегію розвитку Миргородського субрегіону на 2017-2021 років. 

3.  Про порядок фінансування в 2017 році комунальних підприємств «Спецкомунтранс», 

«Комбінат благоустрою і озеленення», «Ритуал». 

4.  Про затвердження Програми капітального ремонту, реконструкції вуличного освітлення м. 

Миргорода на 2017 рік (із внесенням змін). 

5.  Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду м. Миргорода на 2017 рік 

(із внесенням змін). 

6.  Про затвердження міської програми благоустрою міста на 2017-2021 роки (із внесенням змін). 

7.  Про затвердження Програми приватизації комунального майна м. Миргорода на 2017 рік. 

8.  Про питання землекористування та землеустрою. 

9.  Про підсумки виконання міського бюджету протягом 2017 року. 

10.  Про передачу права на здійснення видатків на охорону здоров'я Миргородській районній раді у 

2017 році.  

11.  Про підсумки економічного і соціального розвитку у 2017 році та затвердження  

Програми економічного і соціально розвитку міста Миргорода на 2018 рік. 

12.  Про затвердження місцевих програм розвитку. 

13.  Про інформацію щодо рівня злочинності та стану громадського порядку в 

 м. Миргороді. 

14.  Про затвердження переліку об’єктів на 2018 рік по ремонту дорожньо-мостового 

 господарства  та об’єктів благоустрою м. Миргорода. 

15.  Про затвердження Програми капітального ремонту, реконструкції вуличного освітлення м. 

Миргорода на 2018 рік. 

16.  Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду м. Миргорода на 2018 

рік. 

17.  Про звіти постійних комісій міської ради про свою роботу та роботу щодо  

контролю за виконанням рішень міської ради. 

18.  Про хід виконання депутатських запитів. 

19.  Про міський бюджет на 2018 рік. 



 

 

 Рішення регуляторного характеру 

Реалізація планування діяльності та прийняття відповідних рішень відбувалася із 

врахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності". 

Відповідно до вищевказаного закону та з метою вдосконалення правового регулювання 

господарських та адміністративних відносин між регуляторним органом та суб’єктами 

господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 

регуляторних актів, рішення, що мають ознаки регуляторності, опрацьовуються постійно діючою 

комісією з питань реалізації державної регуляторної політики, що діє при виконавчому комітеті 

міської ради та відповідними профільними депутатськими комісіями. 

Регуляторні акти, прийняті Миргородською міською радою та її виконавчим комітетом, 

проходять перевірку на відповідність принципам державної регуляторної політики, 

оприлюднюються, проходять процедури аналізу регуляторного впливу та здійснення 

відстеження результативності регуляторних актів у визначений законодавством спосіб.  

 Ведеться робота з наповнення Єдиного реєстру діючих регуляторних актів. 

У 2017 році, відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності", сесією міської ради ухвалювалися такі рішення 

регуляторного характеру, як: 

20.  Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах  

бюджетним установам міста на 2018 рік. 

21.  Про затвердження Програми приватизації комунального майна м. Миргорода на  

2018 рік. 

22.  Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна міста Миргород, Методики 

розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропозиції її розподілу, Орендних ставок за 

використання майна територіальної громади м. Миргорода, Типового договору оренди 

комунального майна на 2018 рік. 

23.  Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної 

площі нерухомого майна фізичних осіб у місті Миргород.  

24.  Про затвердження Умов передачі в оренду приміщень комунальним підприємствам, 

бюджетним та громадським організаціям та для розміщення соціально значимих об’єктів на 

2018 рік. 

№ 

п/п 
Назва регуляторного акта 

Найменування органу, 

підрозділу, 

відповідальних за 

розроблення проекту 

регуляторного акту 



 

На чергове (сьогоднішнє) засідання сесії також винесені рішення, заплановані до 

прийняття у 2017 році: 

 

 

1.  
Про затвердження в новій редакції Положення про 

єдиний податок 

Відділ споживчого ринку 

та підприємництва 

2.  

Про внесення змін до рішення п’ятдесятої  

сесії шостого скликання від 16.01.2015 №6  

"Про затвердження Положення про порядок  

нарахування та сплати  транспортного  

податку як складової податку на майно" 

Відділ економічного 

прогнозування та туризму 

3.  

Про затвердження у новій редакції 

Положення про порядок нарахування та 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

як складової податку на майно 

 

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

4.  

Про внесення змін до рішення 12 сесії міської ради 7 

скликання від 30.06.2016 року  №2 "Про затвердження 

Положення про порядок нарахування та сплати 

земельного податку юридичними та фізичними 

особами як складової податку на майно у новій 

редакції" 

Земельний відділ 

5.  

Про затвердження Тимчасового положення про 

порядок надання в оренду окремих елементів 

благоустрою комунальної власності для розміщення 

малих архітектурних форм та тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності 

Відділ споживчого ринку 

та підприємництва           

№ 

п/п 
Назва регуляторного акта 

Найменування органу, 

підрозділу, 

відповідальних за 

розроблення проекту 

регуляторного акту 

1.  

Про затвердження Порядку передачі в оренду 

комунального майна міста Миргорода, Методики 

розрахунку орендної плати за комунальне майно та 

пропозиції її розподілу, Орендних ставок за 

використання майна територіальної громади м. 

Миргорода, Типового договору оренди комунального 

майна  

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

Миргородської міської 

ради 

2.  

Про затвердження Програми приватизації об’єктів 

комунальної власності міста та Переліку об’єктів 

комунальної власності, що підлягають приватизації у 

2018 році 

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

Миргородської міської 

ради 



Крім питань, які внесені  до плану роботи міської ради на 2017 рік, на пленарних 

засіданнях було розглянуто додатково велику кількість актуальних для громади питань. До плану 

роботи міської ради на 2017 рік були також включені питання для розгляду у порядку контролю 

(здебільшого це довгострокові програми). 

 

    

        Проекти рішень міської ради оприлюднювалися на офіційному сайті Миргородської міської 

ради. При цьому забезпечувався захист персональних даних громадян. 

           Проаналізувавши виконання плану міської ради за 2017 рік, слід зазначити, що його 

реалізація була спрямована насамперед на виконання пріоритетних завдань розвитку міста та 

оперативного вирішення проблемних питань життєдіяльності міста, порушених депутатами. 

 

А зараз пропоную вашій увазі детальний аналіз діяльності міської ради за  2015-2017 роки. 

 

Протягом звітного періоду змінювався персональний склад депутатського корпусу: 

1. Про затвердження програми "Питна вода Миргородщини" по м. Миргороду на 2012-2020 

роки"(19 сесія 6 скл. від 30.03.2012 р. №22) 

 

2. 

Про  затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миргороді 

на 2015-2017 роки(52 сесія 6 скл. від 27.03.2015р. №13) 

3. Про затвердження Міської програми допомоги громадянам міста, які постраждали внаслідок 

надзвичайної ситуації (надзвичайної події) на 2016 – 2020 роки (6 сесія 7 скл. від 20.01.2016р. 

№28) 

4. Про затвердження Програми капремонту, реконструкції та будівництва вуличного 

освітлення, мереж живлення місць загальноміських заходів м. Миргорода на 2016-2017 

роки(6 сесія 7 скл. від 20.01.2016р. № 18) 

5. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними 

можливостями на 2013-2020 роки(34 сесія 6 скл. від 27.06.2013 №5) 

6. Про затвердження Програми підтримки ОСББ на 2015 – 2018 роки(54 сесія 6 скл. від 

14.07.2015р. №19) 

7. Про затвердження цільової програми відшкодування частини відсоткової ставки за 

залученими кредитами для населення та ОСББ на стимулювання впровадження 

енергоефективних заходів на 2015-2018 роки(56 сесія 6 скл. від 07.08.2015р. № 4) 

1. №

п 

2. п 

П.І.Б. депутата, який склав 

повноваження 

на якій сесії 

складені 

повноваження 

П.І.Б. депутата, 

який  набув 

повноваження 

на якій сесії 

набуті 

повноваження 

1. Яринич Леонід Миколайович 2 позачергова 

сесія 

Заливча Марина 

Олексіївна 

2 позачергова 

сесія 

2. Нечупієнко Вікторія 

Григорівна 

4 сесія Вороновський 

Анатолій 

Миколайович 

6 сесія 

3. Антонець Олександр 

Миколайович 

 Шаніна Аліна  

Артурівна 

4 сесія 

4. Швайка Сергій Олексійович 9 сесія Гатанюк Сергій 

Андрійович 

11 сесія 

5. Ялишев Сергій 

Олександрович 

23 сесія Ночна Наталія 

Іванівна 

25 позачергова 

сесія 

6. Супруненко Олег Андрійович  Білоконь 

Олександр 

Валерійович 

30 сесія 



 

 

У складі Миргородської міської ради створено вісім фракцій: 

 

№п/

п 

Назва депутатської фракції Голова фракції Члени фракції 

1. ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РІДНЕ МІСТО" 

Горобець Сергій 

Миколайович 

Фененко Валентина Василівна 

Цись Олександр Григорович 

Лавицький Михайло Петрович 

2. ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ 

РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА 

ЛЯШКА 

Місяць Ярослав 

Анатолійович 

Гирка Наталія Олексіївна 

Хачатрян Хачатур Рафікович 

3. ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА 

"СОЛІДАРНІСТЬ" 

Козулін Валентин 

Юрійович 

Денисенко Оксана Василівна 

Гречко Віталій Олександрович 

Гречко Олена Володимирівна 

Гатанюк Сергій Андрійович 

4. ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"ВІДРОДЖЕННЯ" 

Михайленко Сергій 

Юрійович 

Залєський Олександр 

Васильович 

Казімірова Ольга Леонідівна 

Заливча Марина Олексіївна 

5. ДЕПУТАТСЬКА  ФРАКЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛ-

ДЕМОКРАТИЧНА  ПАРТІЯ " 

Говоруха Олег 

Борисович 

Булойчик Олена Михайлівна 

Ніколаєнко Василь Леонардович 

Семененко Григорій Павлович 

6. ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ВО 

"БАТЬКІВЩИНА" 

Сіряк Андрій 

Олександрович 

М’якота Олександр Іванович 

Шокало Володимир Ілліч 

Яковлєв Сергій Іванович 

7. ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" 

Прокопенко 

Валентина 

Миколаївна 

Лобунько Олександр Якович 

Ручка Микола Анатолійович 

8. ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

"СВОБОДА 

Білоконь Олександр 

Валерійович 

Шаніна Аліна Артурівна 

 

Постійні комісії. 

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», секретар 

ради здійснює цілий комплекс заходів щодо забезпечення функціональної спрямованості, 

порядку організації роботи міської ради, постійних депутатських комісій, регламенту. 

У 2017 році забезпечувалася стабільна та продуктивна діяльність шести постійних комісій 

Миргородської міської ради у 2017 році (у 2016р. виникали проблеми щодо діяльності комісії 

по етиці) за напрямками роботи відповідно до повноважень.  

Загалом проведено (за період каденції міської ради 7 скликання) 191 засідання постійних 

комісій міської ради, на яких опрацьовано всі проекти рішень, що були винесені на розгляд 

сесійних засідань, та цілий ряд інших питань.  

 

7. Чугуєв Микола  

Сергійович 

32 сесія Коршунов Роман  

Ілліч 

33 сесія 



Пропоную вашій увазі інформацію щодо відвідування депутатами засідань профільних 

комісій до 32 сесії включно. 

Всього 

кількість 

засідань 

постійних 

комісій  

Назва постійної комісії  
Прізвище, ім’я , 

по батькові депутата 

Кількість 

комісій, які 

відвідав 

депутат 

32 постійна комісія міської ради з 

питань промисловості, 

приватизації, земельних 

ресурсів 

 

Козулін Валентин Юрійович 28 
 

Булойчик Олена Михайлівна 25 
 

Ручка Микола Анатолійович 28 
 

Хачатрян Хачатур Рафікович 
19 

18 постійна комісія міської ради з 

питань регламенту, 

депутатської етики, 

забезпечення діяльності 

депутатів 

Білоконь Олександр Валерійович 

( з 30 сесії) 
1 

 

Цись Олександр Григорович 6 

 

Ночна Наталія Іванівна 

(з 25 позач.сесії) 
2 

 

Вороновський Анатолій 

Миколайович (бюджетна) 

Вороновський Анатолій 

Миколайович (регламенту- з 15 сесії) 

14 

 

13 

Сіряк Андрій Олександрович 14 

 

33 постійна комісія міської ради з 

питань соціальної політики, 

охорони праці, забезпечення 

правопорядку та 

демократичного цивільного 

контролю над Воєнною 

організацією і 

правоохоронними органами, 

охорони здоров’я, материнства і 

дитинства 

Заливча Марина Олексіївна 31 

 

Гатанюк Сергій Андрійович 

(з 12 сесії) 
19 

 

Шаніна Аліна Артурівна  27 

 

Сиверин Валентина Миколаївна 2 

 

Денисенко Оксана Василівна 33 

42 постійна комісія міської ради з 

питань житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

торговельного обслуговування, 

транспорту, зв’язку, екологічної 

політики 

Говоруха Олег Борисович 36 

 

Горобець Сергій Миколайович 38 

 

Лобунько Олександр Якович 39 

 

Залєський Олександр Васильович 35 

 

Казімірова Ольга Леонідівна 39 

 

Гречко Віталій Олександрович 23 



 

Одним із напрямків моєї діяльності є координація роботи постійних комісій міської ради та 

сприяння виконанню їх рекомендацій. Хід виконання всіх протокольних рекомендацій 

контролюється, а їх виконання заслуховується на наступних засіданнях постійних комісій міської 

ради. 

 

Сесійна діяльність. 

Одним із головних напрямків роботи секретаря міської ради є організація діяльності 

міської ради. Перш за все - підготовка та проведення сесій. За звітний період було організовано 

та проведено 32 пленарних засідання.  

Пленарні засідання відбуваються у правовому полі, окресленому чинним законодавством 

України, регламентом ради і спрямована на задоволення потреб та інтересів територіальної 

громади Миргорода.  

 

 

Враховуючи недоліки у Регламенті попереднього скликання ,розпорядженням міського 

голови було створено робочу групу по розробці Регламенту ради в новій редакції. Ініціатором та 

активним розробником нового Регламенту був депутат міської ради Супруненко О.А.  

 

Погоджувальна рада. 

Відповідно до нового Регламенту у 2017 році, з метою підготовки до проведення сесійних 

засідань міської ради, організовувалося проведення погоджувальних рад, у яких брали участь 

представники всіх депутатських фракцій політичних партій. На даний час до складу 

погоджувальної ради входять, із ухвальним голосом, міський голова, секретар міської ради та 

 

Шокало Володимир Ілліч 24 

38  

постійна комісія міської ради з 

питань бюджету, інвестицій та 

підприємництва 

Лавицький Михайло Петрович 34 

 

Гречко Олена Володимирівна 34 

 

Карбан Михайло Андрійович 30 

 

Семененко Григорій Павлович 36 

Місяць Ярослав Анатолійович 2 

28 постійна комісія міської ради з 

питань освіти, культури, 

духовності, молоді та спорту 

М’якота Олександр Іванович 27 
 

Михайленко Сергій Юрійович 22 
 

Ніколаєнко Василь Леонардович 23 

 

Прокопенко Валентина Миколаївна 24 

 

Фененко Валентина Василівна 27 

Яковлєв Сергій Іванович 24 



голови депутатських фракцій (всього 10 осіб). Наразі продовжується робота по удосконаленню 

Регламенту міської ради щодо включення голів постійних комісій до її складу. 

Явка депутатів на погоджувальну раду (починаючи з 28 сесії): 

 

№п/п Прізвище,ім'я, по батькові  

голови депутатської фракції  (делегованого члена) 

сесія 

1. Булойчик О.М. 

Горобець С.М. 

Козулін В.Ю. 

Сіряк А.О. 

ПрокопенкоВ.М. 

28 позачергова 

2. Булойчик О.М. 

Прокопенко В.М. 

Горобець С.М. 

Козулін В.Ю. 

29 сесія 

3. Прокопенко В.М. 

Горобець С.М. 

Козулін В.Ю. 

Булойчик О.М. 

Сіряк А.О. 

Залєський О.В. 

30 сесія 

4. Прокопенко В.М. 

Горобець С.М. 

Козулін В.Ю. 

Булойчик О.М. 

Залєський О.В. 

31 позачергова 

 

 Відповідно до п.4 ч.3 ст.50 закону України "Про місцеве самоврядування", усі засідання 

сесій міської ради, постійних депутатських комісій та погоджувальні ради проводилися відкрито. 

Керуючись новим Регламентом, гласність засідань сесій забезпечується шляхом надання 

можливості проведення у залі фото-, відео-, звукозапису, а також їх онлайн-трансляції в мережі 

Інтернет, висвітлення матеріалів роботи ради у місцевих засобах масової інформації. На сайті 

міської ради оприлюднюються розпорядження про скликання сесії, графік проведення засідань 

постійних комісій, проекти рішень та тексти прийнятих рішень, а також протоколи постійних 

депутатських комісій.  

Про активність депутатського корпусу свідчить і стан відвідування засідань сесій та участі 

в їх роботі. Інформація про стан відвідування засідань сесій по кожному з депутатів (до 32 сесії 

включно): 

 

№пп 

Прізвище, ім’я , 

по батькові депутата 

Кількість засідань сесій, 

на яких  були присутні 

депутати 

1.  Білоконь Олександр Валерійович(з 30 сесії) 3 

2.  Булойчик Олена Михайлівна 31 

3.  Вороновський Анатолій Миколайович 26 



4.  Гатанюк Сергій Андрійович 17 

5.  Гирка Наталія Олексіївна 31 

6.  Говоруха Олег Борисович 24 

7.  Горобець Сергій Миколайович 31 

8.  Гречко Віталій Олександрович 25 

9.  Гречко Олена Володимирівна 31 

10.  Денисенко Оксана Василівна 31 

11.  Залєський Олександр Васильович 31 

12.  Заливча Марина Олексіївна 31 

13.  Казімірова Ольга Леонідівна 30 

14.  Карбан Михайло Андрійович 25 

15.  Козулін Валентин Юрійович 27 

16.  Лавицький Михайло Петрович 26 

17.  Лобунько Олександр Якович 31 

18.  М’якота Олександр Іванович 27 

19.  Михайленко Сергій Юрійович 23 

20.  Місяць Ярослав Анатолійович 4 

21.  Ночна Наталія Іванівна(з 25 позач.сесії) 4 

22.  Ніколаєнко Василь Леонардович 26 

23.  Прокопенко Валентина Миколаївна 29 

24.  Ручка Микола Анатолійович 31 

25.  Семененко Григорій Павлович 27 

26.  Сиверин Валентина Миколаївна 21 

27.  Сіряк Андрій Олександрович 28 

28.  Фененко Валентина Василівна 31 

29.  Хачатрян Хачатур Рафікович 22 

30.  Цись Олександр Григорович 11 

31.  Шаніна Аліна Артурівна 30 

32.  Шокало Володимир Ілліч 29 

33.  Яковлєв Сергій Іванович 28 

 

З метою оперативного вирішення актуальних, соціально- значимих проблем громади, 

міською радою прийнято ряд звернень до державних та обласних структур: 

- до Полтавської обласної ради щодо передачі до комунальної власності територіальної 

громади міста ОКВПВКГ "Миргородводокал"; 

- до Полтавської обласної ради щодо передачі до комунальної власності територіальної 

громади міста ОКВПВКГ "Миргородтеплоенерго"; 

- до Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо 

встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги; 



- до Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо 

відміни абонентської плати за підключення до системи газопостачання; 

- до НКРЕКП щодо зростання тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення; 

- до окружного адміністративного суду м. Києва з позовом про скасування постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 

від 01.08.2014р № 1127 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання 

та водовідведення ОКВП ВКГ "Миргородводоканал" та постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг від 31.03.2015р № 1171 "Про встановлення тарифів на послуги з 

централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що 

надаються населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг" в 

частині встановлення тарифів ОКВПТГ "Миргородтеплоенерго" на послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води. 

 

Запити та звернення. 

 

Важливим напрямком у організації депутатської діяльності є оформлення проектів рішень 

на кожен депутатський запит, який попередньо пройшов погодження на профільних комісіях. За 

звітний період на розгляд міської ради надійшов 138 депутатський запит до 32 сесії включно, а 

саме: 

 

Надано відповіді на всі запити. З порушенням термінів виконання - 3 запити: 

- депутатський запит Казімірової О.Л., поданий  на розгляд 20 сесії 26.01.2017 року, «Щодо 

заходів по недопущенню зараження водоносного горизонту артезіанських свердловин, які 

розташовані на території військової частини А-1356»; (відповідь надана 21.06.2017 р. у 

зв’язку з тим що відповідь «Миргородводоканалу» за №541/01-1, датована 21.06.2017 

року, надійшла із затримкою); 

- депутатський запит Казімірової О.Л., поданий  на розгляд 20 сесії 26.01.2017 року, «Щодо 

заміни аварійної опори електропостачання по вул.Личанській, 76;(відповідь надана 

06.06.2017 р. у зв’язку з тим, що відповідь на запит від Миргородської філії ПАТ 

«Полтаваобленерго» за № 13-17-04-3/2279, датована 01.06.2017 р, надійшла із 

затримкою); 

- депутатський запит Ніколаєнка В.Л., поданий  на розгляд 30 сесії 14.09.2017 року, «Щодо 

облаштування вуличного освітлення по вул. Бережанській біля будинків № 20-22, 59-А та 

№32  та зони відпочинку по вул.Брережанській (біля будинків №53-55); (відповідь надана 

18.10.2017 року). 

У депутатських запитах найчастіше порушувались питання: ремонту доріг, будинків, 

покрівель, освітлення, земельних відносин та соціального захисту населення. 

З метою оперативного вирішення проблемних питань життєдіяльності міста, порушених 

депутатами, добре себе зарекомендувала така форма роботи, як депутатське звернення. У 10-

денний термін депутати отримують відповідь від служб та управлінь. Провівши моніторинг за 

2017 рік, можу зазначити, що кількість депутатських звернень становить 408. 

За звітний період , ( за рік) до міської ради надійшло 170 депутатських  звернень. З них надано 

відповіді на 157 (з порушеннями – 66). 13 звернень знаходиться на виконанні.    

Щодо порушення термінів зазначаємо: 



- від 1 до 5 днів – 57; 

- від 5 до 10 – 4; 

- більше 10 – 5, серед них: 

 звернення Лавицького М.П. про співучасть у ремонті постаменту літака по вул. 

Багачанській (термін виконання до 07.09. відповідь надана 20.09); 

 звернення Говорухи О.Б. про вирішення питання невиконання власником магазину 

"Малятко" зобов'язань щодо встановлення системи опалення  (термін виконання до 17.09., 

відповідь надана 13.10.); 

 звернення Гречко В.О. щодо освітлення мікрорайону Мінзаводський (термін виконання до 

11.10., відповідь надана 23.10); 

 звернення Яковлєва С.І. щодо дорожнього покриття на вул. Фестивальній (термін 

виконання до 13.10., відповідь надана 25.10); 

 звернення Казімірової О.Л. щодо забезпечення безпечної життєдіяльності дитини 

Мироненка А.Р. (термін виконання до 15.09. ,відповідь надана 26.09). 

Тематика депутатських звернень була різною, а саме: 

 житлово-комунальна сфера – 91;  

 земельні питання – 6; 

 пасажирські перевезення – 9; 

 соціальна сфера – 13; 

 освіта і спорт – 6; 

 інше – 45. 

Звернення надходили від наступних депутатів: 

 Вороновського  А.М. – 42; 

 Сиверин В.М. – 1; 

 Заливчої М.О. – 8; 

 Гречко О.В. Гречко В.О. – 13; 

 Денисенко О.В. – 2; 

 Михайленка С.Ю. – 5; 

 Шаніної А.А. – 32; 

 Яковлева С.І. – 8; 

 Цися О.Г. – 4; 

 Гатанюка С.А. – 3; 

 Казімірової О.Л. – 10; 

 Ніколаєнка В.Л. – 2; 

 М'якоти О.І. – 7; 

 Лавицького М.П. – 2; 

 Булойчик О.М. – 7; 

 Супруненко О.А. – 3; 

 Говорухи О.Б. – 3; 

 Місяця Я.А. – 1; 

 Сіряка А.О. – 1; 

 Фененко В.В. – 1; 

 Прокопенко В.М. – 2; 

 Карбана М.А. – 1; 

 Ручки М.А. – 5; 



 Ночної Н.І. – 4; 

 Білоконь О.В. – 3. 

Протягом звітного періоду депутатами подано 22 запити на інформацію.  

 

№п/п Прізвище,ім'я, по батькові депутата Кількість поданих запитів на 

інформацію 

1. Супруненко О.А. 5 

2. Шаніна А.А. 15 

3. Залєський О.В. 1 

4. Казімірова О.Л. 1 

 

 

Участь депутатів у робочих групах та комісіях. 

Хочу зазначити, що протягом цього періоду депутати були активними членами багатьох 

груп та комісій, а саме: 

-До робочої групи  по розробці Громадського бюджету долучилися депутати: Булойчик 

О.М., Казімірова О.Л.,Денисенко О.В.,  

-Депутати Гатанюк С.А., Козулін В.Ю., Булойчик О.М. надавали свої проекти до 

Громадського бюджету.  

-У 2016 році депутат  Залєський О.В. входив до складу робочої групи по встановленню 

велопарковок в м. Миргороді.  

-Через ГО "Лад і добробут - рідному місту!"(голова Говоруха О.Б.) реалізовано проект 

"Розумні зупинки- мобільна громада". 

-До складу конкурсної комісії в проекті "Місто активних громадян" входили депутати 

Булойчик О.М., Вороновський А.М., Заливча М. О., Залєський О.В., Казімірова О.Л., Лавицький 

М.П.,Ніколаєнко В.Л., Семененко Г.П., Яковлєв С.І. 

В 2016 році розпочато роботу над розробкою Стратегії міста. Методологія стратегічного 

планування запропонована експертами проекту ПРОМІС. Проект ПРОМІС впроваджує 

Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ 

Канади. До розробки Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону на 2017-2026 роки 

,долучилися депутати Миргородської міської ради: Фененко В.В., Яковлєв С.І., Казімірова О.Л., 

Булойчик О.М., Шаніна А.А., Денисенко О.В. ,Заливча М.О.  

У 2017 році працювала тимчасова контрольна комісія з вивчення питання врегулювання 

тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які 

працюють в режимі маршрутного таксі, та виконання договірних зобов'язань перевізниками у м. 

Миргороді, яку очолив депутат міської ради Залєський О.В.  До складу роботи комісії увійшли 

такі депутати: Супруненко О.А., Михайленко С.Ю.- Казімірова О.Л., Сіряк А.О.,Вороновський 

А.М (за згодою). 

 

У 2017 році до роботи по удосконаленню Регламенту роботи міської ради долучилися 

депутати: Супруненко О.А., Залєський О.В., Вороновський А.М., Козулін В.Ю., Сіряк А.О., Цись 

О.Г. 

Депутатські навчання. 

 Пріоритетним напрямком своєї роботи я вважаю сприяння депутатам ради у здійсненні їх 

повноважень. Тому, організація роботи депутатів 7 скликання розпочалася із навчань для тих, 

хто вперше став депутатом. Керівниками відділів надано консультації із організації роботи  

депутатів, питань нормативно – правової бази, земельного законодавства та бюджету. 



 Протягом 2017 року було організовано та проведено навчання для депутатів міської ради, 

темами яких були питання запобігання проявам корупції, особливості заповнення електронних 

декларацій про майно та доходи. Заняття проводилися фахівцями Полтавського центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування. 

Депутати міської ради також мали змогу індивідуально підвищувати кваліфікацію шляхом 

участі в семінарах, форумах, тренінгах, а саме: 

- у робочій зустрічі Комітету Секції з питань забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок та чоловіків Асоціації міст України в рамках проекту "Партнерство для розвитку міст" (14-

15 березня 2017 року, м.Львів); 

- м.Полтава, навчально-тренінговий курс "Запуск Регіонів: планування та менеджмент" (17-

19 та 21-23 липня 2017 року); 

- м.Миргород, семінар-тренінг "Можливості та виклики міських громад в умовах 

реформування самоврядування в Україні". Модератор заходу-фахівці Всеукраїнської мережі 

експертів місцевого та регіонального розвитку "РЕГІОНЕТ" (30 червня 2017 року); 

- м.Миргород тренінг "Роль громадян в управлінні громадою". Модератор заходу-фахівці 

Всеукраїнської мережі експертів місцевого та регіонального розвитку "РЕГІОНЕТ"(жовтень 2017 

року); 

- м.Полтава, тренінг в рамках дворічної програми Українського інституту міжнародної 

політики щодо реформи децентралізації. розвитку регіонів ( з 21 по 23 липня 2017 року);  

- м.Київ, семінар, організований Українським інститутом міжнародної політики з питань 

житлово-комунального господарства; 

- м.Кам'янець - Подільський (обмін досвідом між депутатами з 10 серпня по 12 серпня 2016 

року); 

- м.Миргород, семінар "Партиципаторний бюджет: шлях до налагодження діалогу у 

громаді"(організатори семінару: Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ (вересень 2017 

року); 

- м.Полтава, семінар-тренінг "Можливості та виклики для громад міст в умовах 

реформування місцевого самоврядування" (листопад 2017 року); 

- м.Обухів, обмін досвідом серед депутатів міських рад (жовтень 2017 року); 

- м.Київ, за сприяння Програми розвитку ООН в Україні проводився круглий стіл "Цілі 

сталого розвитку: регіональний вимір в Україні"( квітень 2017 року); 

- м.Київ, другий форум практиків партиципації  "Громадські бюджети від А до Я" (16-17 

листопада 2017 року). 

У 2016 -2017 рр. приймалась Програма забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської 

ради на 2017-2019 роки. Ця програма забезпечила проведення навчань для депутатів, круглих 

столів та забезпечила можливість обміну досвідом із колегами- депутатами із міст Кам'янець-

Подільська, Обухів. 

Кошторис Прогами  2016 року становить 35 000 грн. Фактично використано 34 999 грн.04 

коп. 

Кошторис Прогами  2017 року становить 60 000 грн. Фактично використано ______ грн. 

Варто відмітити, що діяльність як депутатських фракцій так і більшості депутатів 7 

скликання була і є досить активною в різних сферах життєдіяльності міста. 



У квітні цього року депутати брали участь у Чемпіонаті зі спортивного орієнтування серед 

депутатів усіх рівнів Полтавської області. У травні – у змаганнях з міні футболу, волейболу, 

настільного тенісу, шахів та шашок, які проводились  в рамках Спартакіади серед депутатів рад 

усіх рівнів Полтавської області. Честь міста захищали депутати Сіряк А.О., Михайленко С. Ю., 

Вороновський С.М., Шокало В.І., М’якота О.І., Хачятрян Х. Р., Ніколаєнко В.Л., Казімірова О.Л., 

Фененко В.В., Горобець С.М., Булойчик О.М. та міський голова Сергій Павлович 

Соломаха.  

 

Обіймаючи посаду секретаря міської ради, головне завдання для мене - консолідувати 

зусилля депутатського корпусу на прийняття важливих для життєдіяльності міста рішень. 

Зараз вашій увазі пропонується на розгляд план роботи міської ради на 2018 рік, який 

складений з урахуванням пропозицій депутатів, відділів та управлінь міської ради. У даному 

плані відображені основні та контрольні питання (додаток на екрані).  

 

Відповідно до моїх посадових обов'язків, я координую роботу відділу інформаційного 

забезпечення, організаційного відділу, служби у справах дітей та центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді. 

Понад 10 років у місті здійснюють свою діяльність органи самоорганізації населення. 

Третій рік поспіль я координую цю роботу. 

 Першого понеділка місяця з головами рад мікрорайонів проводиться нарада з метою вивчення 

проблем мікрорайону, з секретарями – щопонеділка. Міська рада кожного року затверджує 

Програму забезпечення діяльності рад мікрорайонів міста, передбачаючи у міському бюджеті 

кошти на утримання приміщень рад, оплату за користуванням телефоном, інтернетом, придбання 

канцтоварів, на проведення загальноміських заходів та заходів у мікрорайонах. На даний час до 

органів самоорганізації населення входять 86 вуличних та 157 будинкових комітетів (в тому 

числі 23 ОСББ). 

Ради мікрорайонів брали активну участь у реалізації проектів. У 2017 році відбувся уже 

традиційний конкурс найкращого благоустрою (нові номінації "Кращий під'їзд", "Кращий двір 

багатоквартирного будинку", "Кращий балкон", "Краща клумба"). 17 переможців отримали 

сертифікати та придбали матеріали на благоустрій своїх територій. Щороку на День місцевого 

самоврядування головам вуличних і будинкових комітетів за їх активну працю вручаються 

грамоти, подяки та грошові винагороди. 

 

 

Інформація про підсумки роботи Центру соціальних служб  

для сім’ї, дітей та молоді за 2017 року  

 

Головним напрямком діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є 

реалізація державної політики щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, відновлення 

якості їх життєдіяльності, сприяння задоволенню соціальних потреб. Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді опікується сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах. 

Протягом 2017 року на обліку перебувала 81 сім’я, де виховується 126 дітей. Під соціальним 

супроводом центру перебувало 20 сімей, де виховується 35 дітей; усім членам родин надається 

комплекс соціальних послуг. За звітній період клієнтами центру стали 724 сім’ї, в яких 

виховується 593 дитини. 



Одним із пріоритетних напрямків роботи центру є пошук та підбір кандидатів у прийомні 

батьки та батьки-вихователі, соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу. На даний час під супроводом центру перебуває 4 прийомні сім’ї, в яких 

виховується 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Спеціалістами центру проводяться інспектування сімей з дітьми, яким призначена 

державна соціальна допомога, на предмет цільового використання коштів. За звітний період 

проінспектовано 157 сімей та складено відповідні акти обстеження матеріально-побутових умов 

сімей. Фактів нецільового використання коштів не виявлено, державна соціальна допомога 

використовується за призначенням.  

На виконання Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2017 рік, 

центром проводиться робота по оформленню та видачі одноразової матеріальної допомоги 

сім’ям при народженні дитини. За звітний період таку допомогу отримали 138 сімей. 

На виконання Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді м. Миргорода, 

центром проведено благодійні і вітальні акції та профілактичні заходи. За звітний період 

проведено - 41 захід, до участі в яких залучено 838 осіб із числа учнівської молоді                                                           

та дітей із сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах.  

Проведено оплачувані громадські роботи для учнівської та студентської молоді. Перевага 

при працевлаштуванні надавалася дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей та сімей 

внутрішньопереміщених осіб, а також дітям із числа сімей, що опинилися в складних життєвих 

обставинах. Учнівська та студентська молодь на оплачуваних громадських роботах була задіяна 

в комунальній сфері, де виконувала роботи по благоустрою та впорядкуванню міста. На 

фінансування оплачуваних громадських робіт використано із місцевого бюджету 25000 грн. 

Вже десятий рік поспіль, напередодні Великодня. центром соціальних служб для сім’ї та 

молоді проведено вітальний захід для дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих 

обставинах. Цього року свято відвідало 75 дітей. 

Вперше цього року до Дня захисту дітей центром , спільно з Ротарі клубом м. Миргород , 

проведено конкурс дитячого малюнка “ Моє щасливе дитинство “. До початку нового 

навчального року проведено благодійну вітальну акцію  для 45 дітей із сімей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах. 

В рамках співпраці центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з Полтавською 

обласною благодійною організацією «Спілка Самаритян» та громадською організацією «Мартін 

клуб» м.Дніпро, отримано 5 траншів благодійної допомоги , яку передано сім’ям з дітьми, що 

знаходяться в складних життєвих обставинах. 

В рамках проектів Challenge TB, PATH, “Комплексний підхід до подолання епідемії 

ВІЛ/СНІД” за підтримки ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» ,МБФ «Міжнародний альянс з 

ВІЛ/СНІД в Україні» та Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, на базі центру соціальних 

служб надаються відповідні соціальні послуги. За звітний період надано відповідні соціальні 

послуги 82 споживачам ін’єкційних наркотиків, 45 хворим на Віл-інфекцію, 2 хворим на 

мультиризестентний туберкульоз, 12 хворим на туберкульоз 

 На виконання обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального 

забезпечення населення області на 2013 – 2020 роки та відповідно до порядку оздоровлення 

членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції 

оздоровлено 7 осіб (виділено з обласного бюджету 71500грн. освоєно - 64890грн.). 

 Також на виконання Порядку проведення санаторно – курортного оздоровлення членів 

сімей загиблих ветеранів війни, воїнів – інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли 

внаслідок поранень, каліцтва,контузій ,одержаних під час участі у Революції Гідності та 

учасників – добровольців антитерористичної операції, було оздоровлено дружину загиблого 

воїна – інтернаціоналіста (1 путівка), освоєно – 9288 грн. 

В рамках співпраці з німецькою благодійною організацією ,отримано 2 транші благодійної 

допомоги , яку передано сім`ям учасників АТО. Колектив центру на волонтерських засадах 

продовжує роботу по збору та передачі допомоги для учасників антитерористичної операції. 



Відповідно до Меморандуму про співпрацю з Всеукраїнським об’єднанням учасників 

АТО «Україці - разом!», проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота про можливість 

отримання  «Соціальної картки учасника антитерористичної операції». 

Враховуючи суспільну значимість тимчасового працевлаштування внутрішньо- 

перемішених осіб, у рамках виконання партнерської Грантової угоди № 2015/358-673 з реалізації 

Проекту Європейського Союзу «Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб», для 

безробітних з коштів Фонду ЗДССУВБ було працевлаштовано 5 вимушено переміщених осіб на 

посади фахівців із соціальної роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Для 

реалізації вищевказаного проекту використано кошти в сумі 74 447 гривень 

Фахівці, які надають допомогу ВПО, постійно підвищують свій професійний рівень, 

приймають участь у семінарах, тренінгах, обмінюються досвідом та здобувають нові знання для 

зміцнення єднання і згуртованості в громаді міста  

Взяли участь у міжнародній конференції «Креативні методи профілактики торгівлі людьми», за 

підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні. Основною метою заходу є створення 

міжнародного майданчику для обміну досвідом та поширення кращих практик, напрацьованих 

громадськими організаціями Молдови, Румунії та Німеччини з профілактики торгівлі людьми, а 

також визначення шляхів міжнародної співпраці між організаціями України, Молдови та Румунії, 

внутрішньої української співпраці між учасниками конференції шляхом розробки сумісних 

активностей. 

      В рамках проекту, спрямованого на забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб, який 

реалізується за підтримки посольства США в Україні, було проведено семінари на тему  «Знай 

свої права»  та «Ефективне працевлаштування: перші кроки». 

      Центром соціальних служб для сім’ї та молоді міської ради, спільно з громадською 

організацією «За нами майбутнє», було розроблено проект «Працевлаштування та розвиток 

трудових ресурсів осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах», який реалізовано в 

період з травня по листопад 2017 року. Даний проект переміг на конкурсі, що проводився 

Корпусом Миру США, та отримав грантову підтримку в рамках проекту ПЕПФАР, який 

реалізується за ініціативи президента США. Вищевказаний проект забезпечує комплексний 

підхід до соціальної реабілітації вразливих категорій населення шляхом проведення 

профорієнтаційних інтерактивних тренінгів та створення соціального підприємства для 

працевлаштування осіб з числа СЖО. Серія тренінгів була спрямована на надання психологічної 

та інформаційної підтримки  учасників, підвищення їх мотивації до працевлаштування, 

подоланні бар'єрів. В той же час створення соціального підприємства дає реальну можливість для 

надання робочих місць ,що в свою чергу дозволить зберегти достатню соціальну активність 

серед цих осіб, подолати проблему психологічної адаптації, підвищити відчуття власної 

значимості і працювати з користю для себе та громади. Для реалізації вищевказаного проекту 

використано кошти в сумі  612 933 гривень. 

     Брали участь у Національному форумі місцевих практик розв’язання проблем, пов’язаних із 

внутрішнім переміщенням населення в Україні. Під час форуму Володимир Кір'ян, директор 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей, та молоді та Валентина Донцова, керівник Єдиного 

центру допомоги ВПО ,презентували комплексну модель допомоги ВПО  на прикладі Єдиного 

центру допомоги ВПО міста Миргород. 

     Спеціалісти Київського міського центру соціальних служб для сім'ї , дітей та молоді, 

директори та заступники районних в місті Києві центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді, завідувач сектору сімейної політики ССД КМДА відвідали м. Миргород з метою 

ознайомлення з практикою роботи центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді щодо 

здійснення соціальної роботи з  внутрішньопереміщеними особами, яка визнана кращою та 

рекомендована Мінсоцполітики для впровадження в містах населенням до 50 тисяч жителів. 

 

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді залучено  2 160 620  ( два мільйони сто 

шістдесят тисяч шістсот двадцять  ) гривень грантових коштів. 



Служба у справах дітей. 

 

Служба у справах дітей є виконавчим органом міської ради, на який покладена функція 

здійснення соціального захисту прав та інтересів дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства 

щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, усиновлення, влаштування до сімейних форм 

виховання, запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та профілактиці правопорушень 

серед неповнолітніх. 

Станом на кінець 2017 року ,на первинному обліку служби перебуває 40 дітей (15 дітей-

сиріт та 25 дітей, позбавлених батьківського піклування), 14 з яких проживають поза межами м. 

Миргорода. Усього на території міста проживають 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у тому числі 12, які прибули з інших територій. 

Пріоритетною формою влаштування дітей на території міста в 2017 році залишалося 

влаштування дітей в сімейні форми виховання.  Більшість статусних дітей охоплена сімейними 

формами виховання ( опіка, піклування 29 дітей, 9 дітей влаштовано до прийомних сімей та 

Дитячих будинків сімейного типу). У 2017 році статус дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, надано 11-тьом дітям, 2 з яких були влаштовані під опіку, піклування, 

8 влаштовано до Дитячих будинків сімейного типу, 1 дитину усиновлено. І лише 2 дитини, на 

жаль, залишаються в інтернатному закладі. 

Протягом 2017 року на обліку служби перебували 15 дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах. З усіма членами родин проводилась систематична профілактична робота з 

метою посилення відповідальності за виховання і навчання дітей, родини неодноразово 

відвідувались за місцем проживання. 

Станом на кінець 2017 року на території міста функціонували 4 прийомні сім'ї, в яких 

виховувались 5 дітей.  

Відповідно до міської програми «Соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 2017 рік», усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, отримали солодкі подарунки до Великодніх свят на загальну суму 3500 грн.,  

проведено святковий захід до Дня захисту прав дітей (використано 4000 грн.), проведено дві 

екскурсійні поїздки вартістю 4000 грн., усі діти отримали канцелярське приладдя до нового 

навчального року на загальну суму 8000 грн., 5 (п’ять) дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, влітку мали змогу оздоровитися на базі ПрАТ ЛОЗ 

«Миргородкурорт», на ці цілі використано 12500 грн. із міського бюджету. Діти  візьмуть участь 

у заходах до Новорічних свят, отримають солодкі подарунки на загальну суму 8000 грн.,  

З метою виявлення бездоглядних дітей та таких, що займаються бродяжництвом, були 

проведені 20 профілактичних заходів «Жебрак», «Діти вулиці», «Вокзал». Дітей, які б 

бродяжили, жебракували, порушували громадський порядок, не виявлено. У результаті спільної, 

налагодженої роботи з сектором ювенальної превенції Миргородського ВП, до адміністративної 

відповідальності притягнуті  22 особи за невиконання батьківських обов’язків, на даних батьків 

складено 24 протоколи. За звітний період здійснені 92 інспектування, складені відповідні акти 

обстеження соціально-побутових умов проживання неповнолітніх дітей, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Протягом 2017 року службою у справах дітей підготовлена та направлена до суду 1 

позовна заява про позбавлення батьків батьківських прав. 

У 2017 році працівники служби у справах дітей брали участь у якості представників під 

час розгляду 23 цивільних та 3 кримінальних справ стосовно дітей. 

За звітний період проведено 21 засідання комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті, на яких розглянуті 83 питання. Зокрема, питання участі у вихованні 

дитини – 8 заяв; питання надання висновків про доцільність позбавлення батьківських прав – 15; 

невиконання батьками батьківських обов’язків –  3, питання захисту житлових та майнових прав 



дітей – 28, призначення опікуна, піклувальника над дітьми – 1, визначення місця проживання 

дитини – 1 та інші. 

Служба у справах дітей міської ради постійно співпрацює з працівниками правоохоронних 

органів, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом у справах спорту, сім'ї та 

молоді, відділом освіти, засобами  масової інформації, установами та організаціями міста з 

питань, що стосуються захисту прав та інтересів дітей. 

  

  

 

 

Секретар міської ради                                   Н.О.Гирка 


