
     
                                                                    УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

__________ 2017 року                            м. Шепетівка                                        № _____ 

 

 

Про звіт міського голови за період 

з жовтня 2016 року по жовтень 2017 року 

 

 

   Заслухавши та обговоривши звіт міського голови, керуючись частиною 7 статті 42 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні,” виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт міського голови з жовтня 2016 року по жовтень 2017 року взяти до відома  

(додається). 

 

      2.   Опублікувати наданий звіт на сайті Шепетівської міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

Виконавчого комітету Шепетівської міської ради В.Рачука. 

 

 

 

 

Міський голова                                                     М.Полодюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток                                                                                                                                                 

до рішення виконавчого 

комітету  міської ради 

від ___.___.2017 р.  № ___ 

 

Звіт міського голови про роботу Шепетівської міської ради, 

виконавчих органів,  комунальних підприємств за період 

 з жовтня 2016 року по жовтень 2017 року 

 

МІСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

Комунальна техніка 

   У 2017 році оновлено парк комунальної техніки. Придбано два трактори для 

прибирання снігу, два відвали для очищення доріг та тротуарів від снігу, щоб мати змогу 

протистояти зимовій негоді. 

   З квітня 2017 року на вулицях міста працювала установка УЯР-1. Спецтехніка 

використовується для поточного ремонту усіх видів асфальтобетонного покриття. 

  Щоб вчасно вивозити сміття з мікрорайонів придбано новий причіп з бортами.  

  Для ремонту та утримання доріг міста закуплено грейдер BGD-140, міні-каток 

BOMAG, рециклер для виготовлення асфальту, автовишку. 

  Ще кілька одиниць техніки придбані Шепетівському комунальному підприємству 

водопровідно-каналізаційного господарства — екскаватор-навантажувач БАМ 2014, дві 

вакуумні машини, мініземснаряд НONDА, гідродинамічну машину з двигуном RIDGID. 

Загалом впродовж року було закуплено більше 10 одиниць комунальної техніки. 

 

Вуличне освітлення 

    У грудні 2016 року на площі перед залізничним вокзалом відновили зовнішнє 

освітлення. Використали сучасні енергозберігаючі лампи, які споживають лише 30 Вт 

електроенергії. Окрім заміни 44 плафонів, працівники КП «ШРЕП» відновили кабельні 

лінії. 

  Також, відповідно до програми благоустрою міста  цьогоріч  проведено 

капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 7 вулицях, а саме: Назарія 

Яремчука, Промислова, Гранітна, Богуна, Гоголя, Добролюбова, Економічна. 

 

Водопостачання 

  Працівники міської ради розробили декілька проектів щодо централізованого 

водопостачання, зокрема проекти прокладання водогону в мікрорайоні «Косецькому» по 

вулиці Горького та провулку Гоголя, та на вулиці та провулку Максима Залізняка, 

вулицях Соломії Крушельницької, Механізаторів, Козацькій (готується проектно-коштори 

сна документація). 

 Наприкінці вересня закінчено всі необхідні роботи по забезпеченню водою 

житлового масиву «Сонячний».  

 

Теплопостачання 

   В березні 2017 року міським головою Михайлом Полодюком була проведена 

робоча нарада з працівниками навчальних закладів міста. Мета цієї зустрічі – вирішення 

питань швидкої підготовки та виготовлення проектних документів для встановлення 

котелень у міських навчальних закладах. Таке рішення було викликане низьким 

температурним режимом в приміщеннях, в опалювальний період, що не задовольняв 

потреб навчальних закладів. 

  На 24 сесії Шепетівської міської ради було прийнято рішення про виділення 

коштів на будівництво 8 модульних котелень. 



  На що з бюджету виділено 6 мільйонів 668 тисяч гривень. Також за сприяння 

Народного депутата України — Романа Мацоли була надана субвенція з державного 

бюджету, яка склала 2 мільйони 500 тисяч гривень.  

    На початку листопада встановили останню модульну котельню, які були 

закуплені в ДНЗ «Перлинка», «Сонечко», «Ластівка», «Світлячок», «Білочка», 

«Калинонька», «Дзвіночок», та в НВК №1. 

 

Дороги 

  На початку травня завершено капітальний ремонт вулиці Степана Бандери — 

ділянка від вулиці Української до Шешукова.  

  У 2017 році провели поточний ремонт вулиць Героїв Небесної сотні, Генерала 

Шухевича, Української, Шешукова, Степана Бандери, Судилківської, Миколи 

Дзявульського, П’яскорського, Залізничної, Островського, Гагаріна, Лізи Чайкіної, Валі 

Котика, Ярослава Кревогубця, 400-річчя Шепетівки, Старокостянтинівського шосе, 

проспекту Миру. 

   Влітку проведено ремонт вулиць суцільним покриттям — Героїв Небесної Сотні, 

Судилківської, Старокостянтинівського. 

 

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 

   31 січня 2017 року рішенням 19 сесії Шепетівської міської ради було затверджено 

програму «Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки». 

   Метою програми стало залучення громадськості до формування міського 

бюджету для забезпечення соціально-економічного і культурного розвитку міста та 

покращення добробуту його мешканців. 

   Програма передбачає реалізацію за рахунок коштів міського бюджету проектів, 

ініційованих самими мешканцями міста. 

   У 2018 році запланували виділити 800 тис. грн. на підтримку місцевих ініціатив, у 

2019 році — 900 тис. грн. і у 2020 році – 1 млн. грн. 

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН МІСТА 

   18 травня 2017 року під час чергової 23 сесії Шепетівської міської ради було 

затверджено генеральний план міста. 

   З міського бюджету було профінансовано кошти на виготовлення нового 

генерального плану. Над ним протягом трьох років працювали як місцеві фахівці, так і 

працівники ДП НДІ «Діпромісто». 

   Проектувальники передбачили можливості розвитку промислових, ландшафтно-

рекреаційних територій, громадських центрів, транспортних магістралей тощо. 

 

ВІДНОВИЛИ РОБОТУ БАСЕЙНУ 

17 травня 2017 року в Шепетівці запрацював  басейн. Для реалізації проекту 

вдалося залучити кошти Кабінету Міністрів України відповідно до  Регіональної програми 

розвитку було прийнято рішення про виділення 3,6 млн. грн. із держбюджету. Із міського 

бюджету спрямували ще 10% — 360 тис. грн. на спів фінансування та 610 тис. грн. — на 

ремонт ванн». 

Басейн довжиною 25 метрів має 4 доріжки. Вода підігрівається, фільтрується та 

додатково очищується ультрафіолетом. У двох залах приміщення підігрівається підлога, є 

зручні душові кімнати та роздягальні. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

За січень – серпень 2017 року (за оперативними даними ) обсяг реалізованої 

продукції промисловими підприємствами м.Шепетівки становив 578,4 млн.грн., обсяг 



промислової продукції на 1 особу  становив – 13706 грн.  (за січень-серпень 2016 року  

5042,2 грн.). 

В структурі   промисловості за видами економічної діяльності за січень – серпень  

2017  року : 72,8 %  - переробна промисловість (з них : 61,2% - ремонт та монтаж машин 

та устаткування; 9,1 % - харчова; 2,5 % - виготовлення виробів з деревини); 25,4 % -  

становить  постачання газу та тепла  та  1,7 %  - водопостачання та каналізація. 

Експортні операції здійснювали промислові підприємства: ДП «Шепетівське лісове 

господарство»,  ПП «Інтерпродукт». 

Обсяг іноземних інвестицій в економіку міста станом на 1 липня 2017 року 

становив 1207,4 тис. дол. США, що становить 100,2% до початку року. У розрахунку на 1 

особу обсяг іноземних інвестицій склав 28,4 дол. США. В економіку міста було залучено 

іноземний капітал з Німеччини (ТОВ «АЗТЕХ-Україна»), Швеції (TOB « Українське - 

Шведське СП БОС БЕРРІЄС ЛТД»),  Іспанії (TOB «Промислові товари Проінса», ТОВ 

«Форнаю компані») та Кіпру (ТОВ ТД «Шепетівський цукор»).  

Експорт товарів за наявними статистичними даними  за 2016 рік становив 11673,8 

тис. дол. США, що становить 192,2% до попереднього періоду минулого року. У 

перерахунку на одну особу обсяг експорту склав 273,6 дол. США. Обсяг  імпорту за 2015 

рік  становив 444,4 тис. дол. США.  

За січень-червень 2017 року у розвиток економіки міста Шепетівка підприємствами 

та організаціями спрямовано 50117,0 тис.грн. капітальних інвестицій (без ПДВ), що 

становить 1,3 % до загального обсягу по області. Обсяг капітальних інвестицій на одну 

особу за січень-червень 2017 року склав 1179,1 грн. Капітальні інвестиції в житлове 

будівництво за І півріччя 2017 року становлять 9819 тис. грн. 

На сесії міської ради  було затверджено перелік інвестиційно-привабливих 

земельних ділянок. Серед них актуальними на даний час є: вул. В.Котика, 113-А площею 

10000 кв. м.;   вул. Тургенєва, 110 площею 12600 кв. м.;  вул. Промислова, 3 площею 

49000 кв. м. 

Рішенням виконавчого комітету від 23.02.2017р. №35 було погоджено інвестиційну 

програму Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства на 2017 рік. 

Будівельними підприємствами м.Шепетівки за січень-серпень 2017р. виконано 

робіт власними силами на суму 8836,0 тис.грн., що становить 0,9 % до загального 

обсягу по області.  

За І півріччя 2017р. у м.Шепетівка, введено в експлуатацію 2033 м. кв. загальної 

площі житла, що становить 82,9% до відповідного періоду минулого року. 

На офіційному сайті міста працює  рубрика «Інвестиційна політика», та банер 

«Інвестуємо в Шепетівку»  завданням яких є інформування  і ознайомлення з  нормативно 

–правовими, аналітичними та промоційними  матеріалами, щодо потенційних   

можливостей вигідного інвестування та ведення бізнесу в місті Шепетівка.   

Розроблено інвестиційний паспорт, основна ідея якого полягає в тому, щоб 

представити весь набір інформації про регіональний інвестиційний клімат в місті та його 

перспективи.  

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної 

діяльності яких є роздрібна торгівля,  за січень-червень 2017 року становив 246683,9 

тис.грн.  Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств у порівняних 

цінах за січень-червень 2017 року  до січня-червня 2016 року становив 114,1%. 

Для насичення  споживчого ринку  товарами в місті  нараховується 345 магазинів, 

200 кіосків, 4 торгівельні центри, 37 складів, 40 аптек, 48 підприємств ресторанного 

господарства. Протягом 2017 року за власні кошти підприємців відкрито 10  магазинів, 2 

кіоски,2 салони краси, 3 павільйони, склад – магазин, кабінет МРТ в лікарні.  

В місті  працює 30 об’єктів торгівлі, які здійснюють реалізацію продукції 

товаровиробників Хмельницької області  за цінами виробників.  



З метою сприяння розвитку книжкової торгівлі в місті працює 4 магазини, 6 

кіосків, 7 відділів в магазинах. Друкованими засобами масової інформації здійснюють 

торгівлю 17 кіосків, 4 поштових відділення.  

В місті здійснюються  безготівкові розрахунки з використанням спеціальних 

платіжних карток. Впроваджуються  безготівкові розрахунки за товари та послуги через 

торгово – сервісні підприємства. З цією метою  в торгових точках  міста   встановлено  250  

pos – терміналів.  

Спеціалістом управління економічного розвитку  надано 40 усних консультації  з 

питань захисту прав споживачів щодо якості придбаних товарів. Проведено три спільні 

перевірки з обласним управлінням Державної служби з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів суб’єктів господарювання  щодо скарг на  якість  

придбаних товарів.  

Робочою групою з вивчення цінової ситуації на ринках послуг і основних 

продовольчих товарів в місті здійснюються обстеження  об’єктів торгівлі   щодо 

дотримання суб’єктами підприємницької діяльності “Правил торговельного 

обслуговування  населення”, стану якості  та безпеки продовольчої продукції, дотримання 

податкового законодавства. Протягом поточного року обстежено 218 об’єктів торгівлі.  

Спеціалістом управління економічного розвитку постійно здійснюється моніторинг 

цін на основні продовольчі  товари,  дитяче харчування, які реалізуються в роздрібній 

мережі та на ринках міста.   

Фінансовий результат (сальдо) великих і середніх підприємств до оподаткування за 

січень-червень 2017 року становить 104021,7 тис.грн.,  при цьому 50% підприємств 

одержали прибутку 126937,5 тис.грн., інші – 22915,8 тис.грн. збитків. 

Маршрутна мережа  автомобільного  транспорту загального користування  в місті  

включає в себе діючих 15 автобусних маршрутів, на яких працює 27 транспортних 

засобів. Маршрути обслуговуються 1 автотранспортним  підприємством та 4 

перевізниками-фізичними  особами.    

Загальна  протяжність доріг маршрутної сітки  становить 138,1 км.  

Протягом 2017 року було проведено  конкурс на перевезення пасажирів в 

міському автомобільному транспорті загального користування на  маршрут №11.  

З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємницького середовища 

в місті, розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, 

забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до 

розвитку їх діяльності,  розроблено та затверджено рішенням XVI   сесії Шепетівської 

міської ради VII скликання від 15 грудня 2016 року № 37 Програму розвитку малого і 

середнього підприємництва в м.Шепетівка на 2017-2018 рр. 

В рамках виконання заходів Програми проводяться публічні обговорення  проектів 

регуляторних актів. За 9 місяців 2017 році оприлюднено та обговорено на засіданнях 

круглого столу та громадських слуханнях  5 проектів регуляторних актів, 4 з яких 

затверджено. 

Проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності 

регуляторних актів здійснюється у відповідності до затвердженого Плана-графіка. У 

звітному періоді підготовлено 3  базових, 1 повторне та 4 періодичних відстеження 

результативності діючих регуляторних актів.  

За 9 місяців поточного року суб’єктам підприємництва надано в оренду  42 

земельні ділянки загальною площею близько 379633  кв.м  

Роботодавцям, які створили нові робочі місця  міськрайонним центром зайнятості 

компенсовано 335,3 тис.грн. єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове соціальне 

страхування.  

Протягом звітного періоду  захистили бізнес-плани та отримали одноразову 

допомогу  для започаткування власної справи 9 безробітних на  загальну суму 69,0 тис. 

грн. 



 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

На сьогоднішній день роботу Центру надання адміністративних послуг 

забезпечують адміністратори Центру, якими, відповідно до рішення XLVII сесії міської 

ради VI скликання від 03.02.2014 №7, рішення LV сесії міської ради VI скликання від 

19.06.2014 №10 та рішення XХV сесії міської ради VIІ скликання  від  26.09.2017 №13, 

надаються 182 послуги, в тому числі 43 адміністративні послуги включені на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р.         

За період з жовтня 2016 року по жовтень 2017 року за отриманням 

адміністративних послуг до Центру звернулись 10776 суб’єктів. Протягом звітного 

періоду адміністраторами Центру зареєстровано 9672 звернення: 

 

Сфера Кількість 

звернень 

Документи дозвільного характеру, в т.ч. 511 

- реєстрація декларацій 350 

Довідки, витяги про норм-грош.оцінку Держгеокадастру 1497 

Витяги з ДЗК 659 

Виготовлення та видача будівельного паспорта 59 

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб 5293 

Вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України 423 

Встановлення режиму роботи 19 

Реєстрація речових прав на нерухоме майно 686 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав 175 

Усього 9672 

  

Адміністраторами під час прийому заяв зафіксовано 1104 порушення ст.ст.197, 198 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме адміністративні 

правопорушення за проживання без реєстрації, втрата паспорта та вклеювання фотокартки 

в паспорт при досягненні відповідного віку в результаті чого винесено 1104 постанови – 

попередження. 

Після прийняття міською радою делегованих державою повноважень у сфері 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, реєстрації 

прав на нерухоме майно, приходиться найбільша кількість звернень – 6154.  

Робота в Центрі спрямована на попередження фактів порушення законодавства. 

Крім того, проводиться роз’яснювальна, інформаційно-консультативна робота з 

населенням щодо діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг. Консультації 

надаються не лише при особистому звернені громадян, а й за допомогою телефонного 

зв’язку. Центр надання адміністративних послуг постійно удосконалює свою роботу, 

забезпечує комфортне перебування відвідувачів у Центрі та високу якість обслуговування. 

 

НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ СЕКТОРОМ ДЕРЖАВНОЇ  

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ 

Повноваження щодо виконання своїх функцій сектор з питань ДАБК отримав 13 

жовтня 2016 року шляхом підписання акту прийому-передачі документів. Акт прийому – 

передачі  документів № 39 від 13 жовтня 2016 року  підписаний головою Державної 

архітектурно-будівельної інспекції Кудрявцевим О.В. та Шепетівським міським головою 

Полодюком М.І. 

Протягом 2017 року сектором з питань ДАБК Шепетівської міської ради внесено 

до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних 

робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, 



відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та 

анулювання зазначених документів — 263 дозвільних документів. 

       Із них : 

1) Повідомлення про початок виконання будівельних робіт -95, 

2) Декларації про початок виконання будівельних робіт – 50, 

3) Декларація про готовність об’єктів до експлуатації – 110; 

4) Дозволи на виконання будівельних робіт – 8; 

 

Відмовлено в реєстрації та повернуто на доопрацювання: 

1) Повідомлення про початок виконання будівельних робіт -13, 

2) Декларації про початок виконання будівельних робіт - 17, 

3) Декларація про готовність об’єктів до експлуатації - 35. 

За період повноважень здійснено: 

- 55 позапланових перевірок: 1) 12  за зверненням громадян, 2) 11- перевірок 

достовірності  поданих даних в деклараціях про готовність об’єкта до експлуатації , 3) 10- 

перевірок  достовірності даних поданих у повідомленні про початок виконання 

будівельних робіт, 4) 11 – перевірок достовірності поданих даних у декларації про початок 

виконання будівельних робіт, 5)  11- перевірок  виконання припису  

- 7-планових перевірок. 

Розглянуто 20 звернень від фізичних та юридичних осіб. 

На 14-х об’єктах під час перевірки виявлено порушення містобудівного 

законодавства. 

За фактом правопорушення складені протоколи та  винесені постанови – накладено 

штрафи  загальною сумою 198,442 грн. Добровільно сплачено до місцевого бюджету -

142,642 грн. 

 

СФЕРА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  

З жовтня 2016 року по жовтень 2017 року відділом з питань регулювання 

земельних відносин управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин поновлено та зареєстровано 41 договір оренди 

земельних ділянок,  термін дії яких закінчився на загальну суму 732,5 тис. грн. в рік. Крім 

того, укладено та зареєстровано 14 нових договорів оренди,  нарахування за якими склало 

1544,2 тис.грн. в рік.  Крім того, укладено та зареєстровано 10 нових договорів оренди,  

нарахування за якими склало 382,30 тис.грн. в рік. 

Відділом проведено роботи по продажу земельних ділянок на неконкурентних 

засадах. За звітний період було укладено 7 договорів купівлі-продажу земельних ділянок. 

В результаті надходження до міського бюджету склали 373,0 тис. грн.  Відповідно за 

аналогічний період укладено 7 договорів купівлі-продажу земельних ділянок на суму 3,0 

млн.грн. 

Відповідно до змін, внесених до ст. 288.5.1 Податкового кодексу України Законом 

України № 1166-VII від 27.03.2014 р. –  річна сума орендної плати не може бути меншою 

3-х відсотків нормативної грошової оцінки. У зв’язку з чим  за звітний період 1 договір 

оренди земельної ділянки приведено у відповідність до чинного законодавства шляхом 

внесення до них змін на суму 1,9 тис.грн.  Відповідно за аналогічний період  4 договори 

оренди земельних ділянок приведено у відповідність з чинним законодавством шляхом 

внесення до них змін на суму 20,23 тис.грн.  

За звітний період відділом розглянуто 6 земельних спорів, усі вирішено позитивно, 

відповідно за аналогічний період розглянуто 10 земельних спорів, 8 з яких вирішено 

позитивно, по двох земельних спорах надано роз’яснення чинного законодавства. 

Крім того, з жовтня 2016 року по жовтень 2017 року відділом підготовлено 119 

проектів рішень сесій міської ради  та 89 проектів рішень сесій. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1166-18/paran230#n230


З жовтня 2016 року по жовтень 2017 року відділом розглянуто 1056 звернень 

фізичних та юридичних осіб за аналогічний період розглянуто 432 звернення фізичних та 

юридичних осіб. 

Шляхом резервування земельних ділянок  рішенням сесії було включено масив по 

вул.Фадєєва (назва новоствореної вулиці Стрілецька) та прилеглу територію до масиву по 

провулку Максима Залізняка (бувша територія птахокомбінату) (назва новоствореної 

вулиці - Козацька та провулку - Козацький) для індивідуальної житлової забудови  та в 

подальшому їх надання учасникам АТО та членам родин загиблих в АТО 

військовослужбовців. Також був розбитий масив для  індивідуальної житлової забудови  

по новоствореній  вулиці та провулку Князя Острозького. На сьогодні вільні земельні 

ділянки на масивах, які були зарезервовані, відсутні. 

З жовтня 2016 року по жовтень 2017 року учасникам АТО було виділено 312 

земельних ділянок, а саме: 

- для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку 

(господарських будівель та споруд) - 219 земельних ділянок; 

- для будівництва індивідуальних гаражів – 4 земельних ділянки; 

- для індивідуального садівництва – 89 земельних ділянок. 

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 ТА ФІЗИЧНИХ-ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ 

За період з жовтня 2016 року по жовтень 2017 року державними реєстраторами 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надані наступні адміністративні послуги: 

- Державна реєстрація створення юридичної особи (у тому числі в результаті 

виділу, злиття, перетворення, поділу) – 13. 

- Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу – 145. 

- Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, 

реорганізації – 11. 

- Державна реєстрація фізичної особи – підприємця –  269. 

- Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця – 224. 

- Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи  

підприємця – 579. 

- Держана реєстрація рішення про припинення юридичної особи – 12. 

- Внесення судового рішення про порушення провадження у справі про 

банкрутство – 1. 

- Надання інформації з ЄДР (у формі витягу) – 118. 

 

ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ 

За звітний період до відділу ведення ДРВ надійшло 228 відомостей періодичного 

поновлення від суб`єктів подання. 

Отримано та проведено 4 доручення Служби розпорядника Державного реєстру 

виборців на знищення кратних включень. 

Надіслано 5 запитів до суб`єктів надання відомостей. 

Надійшло заяв: 

- щодо зміни ідентифікаційних даних — 38; 

- щодо зміни виборчої адреси — 97; 

- щодо включення — 82; 

Видано 21 довідку, щодо змісту особистих персональних даних виборця у Реєстрі. 

Виконано 814 наказів керівника відділу, щодо змін внесених до реєстру. 

Протягом звітного періоду  вносилися відповідні зміни у Довідник виборчих 

дільниць на постійній основі  в м.Шепетівка. У звязку з внесеними змінами підготовлено 

та направлено до ЦВК 6 подань. 

 



СФЕРА ОБОРОННО-МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Оборонно-мобілізаційна робота організовувалась та здійснювалась згідно з 

законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону України», 

«Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію». 

На виконання доручення Голови Хмельницької ОДА від 15.01.2016 № 99/15-36-

217/2016  для гарантованого забезпечення оповіщення військовозобов’язаних за рішенням 

виконавчого комітету міської ради було збільшено кількість дільниць оповіщення з 4 до 7. 

Кількість людей, задіяних на дільницях зросла з 20 до 40 осіб. Розпорядженням міського 

голови створено також дільницю оповіщення на базі апарату виконкому. Зусиллями  

Шепетівського ОМВК та за сприяння міської влади було відновлено облікову базу 

військовозобов’язаних. До спеціалістів по роботі з кадрами підприємств, установ та 

організацій доведено Постанову Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про 

затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних», та новий Порядок бронювання військовозобов’язаних, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 45 дск. До суб’єктів 

господарювання в місті регулярно доводився аналіз перевірок військового обліку 

комісіями ГШ ЗСУ. 

Зусиллями Шепетівського ОМВК та районної державної адміністрації, при 

сприянні міської ради було відновлено організацію територіальної оборони в районі та 

місті. На базі Шепетівського об’єднаного міського військового комісаріату під 

керівництвом Оперативного командування «Захід» було проведено два командно-штабних 

навчання з територіальної оборони. 

Головний спеціаліст по мобілізаційній та оборонній роботі пройшов курси з 

підвищення кваліфікації при Національному Університеті Оборони України ім. І. 

Черняхівського.  

Укладено договори про шефські зв’язки з військовими частинами нашого гарнізону 

на 2017 рік, розроблено Програму шефської допомоги військовим частинам в гарнізоні та 

по місцям дислокації в зоні проведення АТО на 2016 – 2020 роки, яка передбачає 

фінансову допомогу нашим захисникам на суму близько 202 тис.грн. В грудні 2016 року 

за цією програмою військова частина А4127 отримала допомогу на майже 47 тис. грн.. 

 

РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

На виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в місті на 2016-2020 

роки прийнятої рішенням ІІІ сесії міської ради VII cкликання №10 від 17 грудня 2015 року  

в 2017 році виділено 226.5 тис. грн. Станом на 01 жовтня 2017 року використано 180 тис. 

грн.  на участь збірних команд міста в обласних та Всеукраїнських змаганнях та 

спортивно-масові заходи в місті, а саме: Чемпіонати області та України (ДЮСШ ) – 80 

тис.грн., дитячо-юнацька футбольна ліга України (пансіон) – 25.7 тис.грн., інші обласні та 

міські заходи – 75 тис.грн.,  68  виїздів на офіційні змагання обласного  рівня, було 

підготовлено 213 масових розрядів, 2 - І  розряда, 2 - КМС.  17 спортсменів ввійшли до 

складу збірних команд області з видів спорту. Місто має 47 Чемпіонів області та 8 

Чемпіонів України.  

Дмитро Дмитрач – срібний призер Чемпіонату Європи з бойового самбо серед 

чоловіків у вагові категорії до 57 кг; 

 Бондарчук Тарас —  майстер спорту України бронзовий призер чемпіонату світу з 

боксу, багаторазовий  чемпіон України з боксу,  Денисенко Катерина Чемпіонка України з 

важкої атлетики . 

Загалом протягом жовтня 2016 по жовтень 2017 (включно) проведено спільно 

управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту та ШМЦФЗН «Спорт для всіх» 62 заходів, в 

яких взяли участь близько 4350 осіб та задіяні більше 80 волонтерів. 



На виконання рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради №100 від 

25.05.2017 року «Про паспортизацію спортивних споруд міста Шепетівка»  було 

проведено паспортизацію спортивних споруд у 8 навчальних закладів міста та спортивних 

майданчиків міста та винесено на сесію міської ради рішення «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення ділянки згідно із ст. 123 Земельного 

кодексу України» на два стадіони  та шість майданчиків.  

Всі заходи висвітлюються на сайті міської ради та сайті Шепетівського міського 

центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» - sportinshepet.at.ua. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН   

                           

Робота відділу праці та соціально-трудових відносин 

 

Доходи громадян 

Протягом І півріччя 2017 року в місті проводилася робота щодо посилення 

соціального захисту працюючого населення, безробітних громадян, сімей з дітьми. 

Спостерігається поступове зростання рівня заробітної плати працівників, так 

середньомісячна заробітна плата  працівників за статистичними  даними в І кварталі 2017 

року становила 5356 грн., що становить  145,7 % у порівнянні до І кварталу  2016 року та 

102,5 %  до середнього рівня заробітної плати по області.   

Протягом 6 місяців 2017 року  заборгованості із виплати заробітної плати не 

виникло.  

Проведено 1 засідання комісії з питань погашення заборгованості із заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на якому  

заслухано звіт керівника  ПрАТ «Шепетівський  гранкар»єр «Пронекс» з питань 

погашення заборгованості із сплати внесків до Пенсійного фонду.  

 

Легалізація  зайнятості населення 

Протягом 6 місяців 2017 року проведено 2 засідання робочої групи з питань 

легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, на яких заслухано 13 

роботодавців  з питань  дотримання законодавства про оплату праці.     

Посадовими особами Управління Держпраці у Хмельницькій області за звітний 

період  на території міста проведено 10 перевірок щодо легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення. За результатами трьох перевірок виявлено порушення 

трудового законодавства відповідно до статті 41 КУ пАП, складені протоколи направлено 

на розгляд до місцевого суду. 

 

Соціальний захист працюючих на підприємствах,  

установах, організація  із шкідливими умовами. 

        З метою забезпечення соціального захисту працівників, занятих на роботах із 

шкідливими та важкими умовами праці, протягом 6 місяців 2017р. експертизу з умов 

праці проведено на 14 підприємствах, установах та організаціях міста. Для усунення 

виявлених порушень за наслідками експертиз керівникам видано 21 висновок з 

пропозиціями щодо їх усунення за такими видами експертиз: 

- умов праці на робочих місцях – 11; 

- якості проведення атестації робочих місць за умовами праці і відповідності 

нормативним актам про охорону  праці та  правильністю  віднесення їх до категорії із 

небезпечними, шкідливими і важкими  умовами праці –  4; 

-  правильності  застосування списків №1 і  № 2  – 2; 

- правильності застосування списків на додаткові відпустки та  доплати -3; 

- правильності встановлення доплат за умовами праці – 1.  



За результатами атестації робочих місць за умовами праці працівникам надаються 

додаткові пільги та компенсації, а саме: пільгове пенсійне забезпечення за Списками №1 

та №2, щорічні додаткові оплачувані відпустки, щомісячні доплати до тарифу заробітної 

плати, скорочена тривалість робочого тижня, безкоштовне отримання молока. Загальна 

кількість робочих місць, що підлягають атестації на перевірених підприємствах  –192, з 

них атестовано 180  робочих  місць. 

Колективні договори укладені та зареєстровані на 92 підприємствах, установах та 

організаціях міста. З них у першому півріччі 2017 року поновлено реєстрацію 11 

колективних договорів, до 5 діючих колективних договорів внесено і зареєстровано зміни 

та доповнення. 

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

Відділом протягом І півріччя 2017 року перераховано субвенцій з державного 

бюджету місцевим  бюджетам на виплату  всіх видів  соціальних допомог  33844,7 

тис.грн. ; 

  

 В тому числі:    

- допомога у зв’язку  з  вагітністю і пологами –182,5 тис. грн..; 

- допомога на догляд за дитиною віком до 3 років – 35,7 тис.грн.; 

- допомога при народженні дитини – 13665,5 тис.грн.; 

-допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 1218,1 тис.грн  

- допомога на дітей одиноким матерям – 3997,2 тис.грн.; 

- тимчасова державна допомога дітям – 286,3 тис.грн.; 

- допомога при усиновленні дитини – 46,4 тис.грн.; 

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям–7087,9 тис.грн.; 

- допомога по догляду за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу – 

1347,2 тис.грн.; 

- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 5713,7 

тис.грн.; 

- допомога прийомним сім’ям – 264,2 тис.грн.   

- сформовано списки, платіжні відомості та виплачено разову грошову допомогу до 

5 травня ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань 1907 чол. на суму 2071,3 

тис.грн. 

- надано одноразову допомогу члену сім'ї особи, смерть якої пов’язана з участю в 

масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року на суму 320,0 тис. грн.; 

- надано одноразову допомогу особі, яка отримала тілесні ушкодження середньої 

тяжкості під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 

21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року на суму 80,0 тис. грн.; 

- надано щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення анти терористичної операції, для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на 

суму 525,3 тис. грн.     

-  виплачено матеріальну допомогу  військовослужбовцям, звільненим з військової 

строкової служби на суму  18,8 тис. грн;            

 

Призначення та виплата державних соціальних допомог та житлових 

субсидій 

В процесі реформування соціального захисту, з метою підвищення рівня 

ефективності системи соціальної допомоги та більш адресного її спрямування, в 

управлінні праці та соціального захисту населення запроваджено проект “Удосконалення 

системи соціальної допомоги”. Призначення соціальних допомог та субсидій проводиться  



за принципом “Єдиного вікна”, що дало можливість охопити державною підтримкою 

більшу кількість родин з дітьми, малозабезпечених сімей, інвалідів з дитинства, 

прийомних сімей, пенсіонерів.  

Завдяки роботі за Єдиною технологією прийому громадян документи в управлінні 

приймаються у зручний для одержувачів час без перерви на обід. Громадяни можуть 

використати можливість попереднього запису на прийом в телефонному режимі або при 

особистому зверненні. При цьому забезпечується максимальна зручність при відвідуванні 

управління, скорочується час, необхідний для оформлення заяв. Більша частина 

документів, необхідних для призначення усіх видів соціальних допомог забезпечується 

працівниками управління.  

Державні соціальні допомоги та субсидії отримують понад 14 тис. сімей міста. На 

особові рахунки одержувачів державних допомог щомісячно перераховується близько 6 

млн. грн. За І півріччя 2017 р. виплачено державних допомог в сумі 34,6 млн. грн. 

       Державна програма житлових субсидій є головним механізмом забезпечення 

соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні 

послуги, оскільки вона забезпечує стабільність витрат сімей на оплату житлово-

комунальних послуг незалежно від зміни їх вартості. Житлові субсидії призначаються 

відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій з 

урахуванням середньомісячного сукупного доходу та майнового стану сім’ї. 

   З 1 травня 2017 року удосконалено програму житлових субсидій. Тобто при 

здійсненні розрахунку субсидії на наступний період у травні для домогосподарств, які 

отримували субсидію у попередньому періоді, врахований дохід за період з квітня 

попереднього року по березень поточного року включно. Таким чином, враховано більш 

актуальні доходи. 

 Спрощений механізм призначення населенню субсидій передбачає зменшення 

кількості документів, що надаються громадянами для призначення субсидій. Призначення 

субсидії здійснюється на підставі лише двох документів – заяви і декларації про майновий 

стан.  

Сьогодні обов’язкова частка плати за житлово-комунальні послуги визначається 

для всіх категорій домогосподарств за єдиною формулою і залежить лише від доходу 

сім’ї. Чим більші доходи сім’ї, тим більший відсоток обов’язкової плати за житлово-

комунальні послуги.  

Скасовано всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за 

призначенням субсидій (купівля товарів або послуг, у тому числі медичних та навчання; 

наявність квартир, автотранспорту, земельних ділянок тощо), крім здійснення одноразової 

покупки на суму, що перевищує  50 тис. грн. 

У розрахунок субсидії враховується дохід без врахування податку з фізичних осіб. 

Скасовано обмеження щодо працевлаштування осіб працездатного віку. Для осіб 

працездатного віку, у яких середньомісячний дохід менший від прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб, у розрахунок субсидії включається місячний дохід на рівні одного 

прожиткового  мінімуму. 

Всю інформацію, необхідну для призначення субсидії, управління соціального 

захисту населення отримує самостійно (про склад зареєстрованих у житловому 

приміщенні, про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, 

про доходи осіб тощо). Для цього забезпечено тісну співпрацю управління соціального 

захисту населення з Державною фіскальною службою, управлінням Пенсійного фонду 

України,  з організаціями - надавачами послуг щодо питання отримання необхідної 

інформації для нарахування і призначення громадянам житлових субсидій. За І півріччя 

2017 року управлінням направлено 18655 запитів. 

Для реалізації спрощеного порядку в  місті проведена широка інформаційно-

роз’яснювальна робота щодо призначення субсидії, роз’яснювальні матеріали 



неодноразово друкувалися в місцевих газетах “Шепетівський вісник”, “День за днем”, 

висвітлювалися на радіо та телебаченні.   

Інформаційно-роз’яснювальні матеріали, комплекти документів необхідні для 

оформлення домогосподарствами житлових субсидій розміщені в інформаційному центрі 

управління праці та соціального захисту населення, на сайті Шепетівської міської ради, на 

нформаційних стендах житлово-комунальних організацій. 

Неодноразово проводилися семінар-наради з керівниками та працівниками 

абонентських відділів підприємств  надавачів послуг, з головами квартальних комітетів. 

Керівникам підприємств та головам квартальних комітетів роздано  методичні 

рекомендації та матеріали.  

Проводилися семінари  з соціальними працівниками територіального центу, з 

представниками громадських організацій спільно з Громадською радою міста, з головами 

ОСББ. 

Питання  обміну інформацією в електронному вигляді розглядалося на спільній  

нараді працівників відділу автоматизованої обробки інформації управління праці  та 

працівників організацій  ВАТ «Шепетівкагаз», Шепетівського РЕМ  та  ТОВ «Шепетівка 

Енергоінвест».  

За І півріччя 2017 року спеціалістами управління прийнято від мешканців міста 

3251 заяв для призначення державних допомог та субсидії. Для 11081 домогосподарств 

проведено автоматичний перерахунок субсидії без звернення громадян на новий період з 1 

травня 2017 р. по 30.04.2018 р., що становить 100 %.опрацьованих справ одержувачів 

субсидій. 

В березні - квітні 2017 р.  проведено 19569 перерахунків діючих житлових субсидій 

в зв’язку із зміною цін та тарифів на житлово-комунальні послуги.  

В липні 2017 проведено перерахунок 10 тис. чол. у зв'язку зі зміною тарифу на 

водовідведення та водопостачання з 15.07.2017 за пів місяця. У серпні необхідно буде 

провести ще раз перерахунок цим же 10 тис. чол. вже по повному тарифу. 

Питання призначення житлових субсидій для найбільш вразливих верств населення 

міста, які потребують додаткового розгляду та прийняття колегіального рішення 

розглядаються на засіданнях комісії виконавчого комітету з питань реалізації 

гарантованого права малозабезпечених сімей на призначення соціальної допомоги.   Для 

розгляду на комісії підготовлено матеріалів та проведено обстеження     705   сімей. 

Забезпечено співпрацю управління соціального захисту населення з організаціями 

– надавачами житлово-комунальних послуг щодо питання проведення розрахунку та 

повернення до державного бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування 

витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання), постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для 

індивідуального опалення. В зв’язку з чим до Державного бюджету повернуто 4150,8 

тис.грн. 

Проводиться робота щодо виплати мешканцям м.Шепетівка частини 

невикористаної суми субсидії на газо-, електропостачання для індивідуального опалення в 

еквіваленті 100 куб.м газу і 150 кВт електроенергії на особові рахунки одержувачів 

субсидії (готівкою). Підготовлено та доставлено 1315 одержувачам запрошення для 

оформлення документів необхідних для отримання компенсації.  З червеня 2017 р. до 

управління звернулося з заявами 815 чол. Передбачається виплатити 702,8 тис. грн. 

У І півріччі 2017 року  житловою субсидією на оплату житлово-комунальних 

послуг скористалися 11081 сімей. Організаціям - надавачам послуг відшкодовано кошти в 

сумі 77869,7 тис. грн.  Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу 

призначено для 321 сімей на суму 946,2 тис. грн. 

Для організації ефективної роботи  з  призначення субсидій в І півріччі 2017 р.  

були залучені  27 осіб на громадські  роботи. 



Роботу управління соціального захисту населення організовано так, щоб 

забезпечити максимум зручностей для мешканців м.Шепетівка при оформленні житлових 

субсидій. 

В І півріччі 2017 року виплачено компенсацій громадянам, потерпілим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на суму 253,3 тис.грн.  

 

Перевірка цільового використання коштів  

Державними соціальними інспекторами у кількості 4 осіб з початку року проведено 

773 обстеження  матеріально-побутових умов проживання сімей, що звертаються за 

призначенням різних видів державних соціальних допомог, проведених з метою 

підтвердження їх права на призначення допомоги. В тому числі 118 обстежень для 

підтвердження факту догляду за інвалідами 1 групи, а також престарілими, які досягли 80-

річного віку та за інвалідами внаслідок психічного розладу. Обстежено 257 сімей, які 

отримують житлові субсидії. 

Протягом півріччя здійснено 4032 перевірки достовірності та повноти інформації 

про доходи та майновий стан одержувачів державних соціальних допомог шляхом 

подання запитів до підприємств, установ, організацій усіх форм власності а також 

використання Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 

В ході перевірок правильності та достовірності інформації про доходи та майновий 

стан, що подається громадянами при оформленні соціальних допомог виявлено 12 

випадків неповної або недостовірної інформації, наданої заявниками,  про доходи та 

майновий стан. Після проведення перерахунків нараховано до повернення до державного 

бюджету  81,1 тис.грн., станом на 01.07.2017 року повернуто 47,7 тис. грн.   

З метою регулярного контролю за правильністю надання соціальних допомог 

проведено 795 вибіркові перевірки особових справ щодо правильності проведених 

розрахунків розміру допомог 

У місті проживають 299 осіб, що переселились з тимчасово окупованих територій. 

На виконання  розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.2014р № 588-р 

у м.Шепетівка та Шепетівському районі створено місцевий штаб з питань соціального 

забезпечення громадян України які переселились з тимчасово окупованої території та 

районів проведення АТО та затверджено план заходів, пов’язаних із соціальним 

забезпеченням зазначених громадян. З метою надання соціальної підтримки таким особам 

налагоджена співпраця з підприємствами, лікарнями та організаціями міста, щодо 

розв’язання соціально-побутових проблем. Їм надається безоплатна правова та 

психологічна  допомога, працює телефонна «гаряча лінія» для надання роз’яснень прав та 

обов’язків переміщених громадян. Надається допомога у працевлаштуванні, відновленні 

соціальних виплат та продовженні виплати пенсій. 

Забезпечено ведення єдиної інформаційної бази про внутрішньо переміщених осіб, 

за І півріччя 2017 р. видано 19 довідок про взяття на облік таких громадян.   

63 сім'ї внутрішньо переміщених осіб отримали щомісячну адресну допомогу для 

покриття витрат на проживання на суму 525,3 тис. грн. 

Відповідно до ПКМУ № 365 від 08.06.2016 р. контроль за проведенням соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам здійснює управління праці та соцзахисту 

населення шляхом відвідування не рідше одного разу на шість місяців фактичного місця 

проживання/перебування внутрішньо переміщних осіб. В червні 2016 року створено 

робочу групу по перевірці місця фактичного проживання громадян, які переселилися з 

тимчасово окупованої території та зони проведення АТО. Спільно з представниками 

робочої групи протягом І півріччя 2017 року проведено 198 перевірок з метою 

підтвердження факту проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб за 

задекларованою адресою. 



На засіданнях комісії виконавчого комітету з питань реалізації гарантованого права 

малозабезпечених сімей на призначення соціальної допомоги за результатами перевірки 

фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб 96 внутрішньо 

переміщеним особам призначено (відновлено) соціальні виплати та 13 особам припинено 

(відмовлено) соціальні виплати. 

   З метою перевірки цільового використання коштів даної категорії громадян 

подано 80 запитів до Державної прикордонної служби щодо виїзду внутрішньо 

переміщених осіб за кордон, на тимчасово окуповану територію або до населених пунктів, 

на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. 

На підставі даних Держприкордонслужби щодо перетину кордону внутрішньо 

переміщеними особами  колегіальним рішенням комісії виконавчого комітету з питань 

реалізації гарантованого права малозабезпечених сімей на призначення соціальної 

допомоги скасовано 11 довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

 

Пільгове забезпечення 

 В місті користуються пільгами та занесені до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги  9655 пільговиків, яким у І 

півріччі 2017 року надано  пільг за житлово-комунальні послуги на суму 6661,5 тис. грн.  

З початку 2017 року прийнято 123 заяви про надання пільг, сформовано  справи, які 

було  введено в ЄДАРП. 

Спеціалістами відділу видано: 

239 довідок про взяття на облік пільгових категорій населення;   

82 довідки про припинення пільг та зняття з обліку в ЄДАРП; 

89 довідок про відсутність в ЄДАРП; 

надано консультацій 591 пільговику. 

Прийнято документи для нарахування пільг по доходам у 71 пільговика. Надіслано 

15 відповідей на запити управлінь соціального захисту населення інших областей про 

перебування пільговиків на обліку.  

На підставі особистих звернень пільгових категорій населення проведено 365 

коригувань електронних справ в ЄДАРП. 

Щомісяця проводиться робота по корегуванню ЄДАРП відповідно списків 

Шепетівського МВДРАЦ та надається інформація організаціям надавачам послуг. 

Проводиться нарахування коштів і формування відомостей по твердому паливу 

певним категоріям пільговиків. 

Щомісяця проводиться звірка даних з 39 підриємствами надавачами послуг міста 

щодо правомірності надання пільг та відшкодування коштів за ЖКП та зв'язок. 

Проводиться наповнення бази ЄДАРП, зміни в картках (склад сім ї, зміна посвідчень, груп 

інвалідності, зміна адреси, внесення нових пільговиків, надання пільг з урахування 

доходів та зняття померлих і вибулих пільговиків). Опрацьовано карток - 869. Щомісяця 

подається звітність до Головного управління щодо наповнення бази ЄДАРП та звірки з 

підприємствами надавачами житлово-комунальних послуг.  

За І півріччя 2017 року  з міського бюджету надано та профінансовано на 

компенсацію втрат за надані пільги  по послугах  зв’язку -  92,7 тис. грн.  

Надано 75,0 тис. грн. на придбання твердого палива  58 пільговикам та 3,4 тис. грн.  

на придбання скрапленого балонного газу 27 пільговикам.  

В березні 2017 року укладено договір на перевезення залізничним транспортом на 

200,0 тис.грн., яким передбачено щомісячну звірку поданих списків з базою ЄДАРП. За І 

півріччя  2017 року виділено з міського бюджету 800,0 тис. грн. для відшкодування втрат 

перевізникам за здійснення пільгових перевезень окремих категорій громадян 

автомобільним та 49,0 тис.грн.  залізничним транспортом. В січні 2017 року проведено 

позачергове обстеження маршруту №11, а в травні - планове обстеження 15-ти маршрутів 

пасажиропотоку в місті по 5-ти перевізниках. Під час обстеження було залучено 59 



працівників. Скористались пільгами на проїзд автомобільним транспортом 594312 чол. та 

2502 чол. залізничним транспортом. 

За рахунок обласного бюджету було відшкодовано поховання 10 учасників 

бойових дій на суму 12,0 тис.грн. та 8 інвалідів війни на суму 10,0 тис.грн. Забезпечено 

відшкодування вартості медикаментів для учасників аварії на ЧАЕС на суму 6,7 тис.грн. 

для 11 чол. та вартості зубопротезування для 3 чол. на суму 2,6 тис.грн. з обласного 

бюджету. 

Проведено компенсаційні виплати на бензин, транспортне і технічне  

обслуговування в сумі 14,4 тис. грн. 

Протягом І півріччя проводяться заходи щодо забезпечення інвалідів засобами 

реабілітації та пересування. 42 інвалідам видано направлення на технічні та інші засоби 

реабілітації, 179 інвалідам - на забезпечення протезно-ортопедичними виробами. За 

зверненнями інвалідів оформлено 16 направлень на підприємства-виробники для 

виготовлення крісел колісних. Спільно із спеціалістами Хмельницького Державного 

Експериментального протезно-ортопедичного підприємства було організовано 3 виїзних  

бригади для забезпечення протезно-ортопедичними виробами осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, в тому числі дітей з інвалідністю та дітей віком до 18 років.  

За звітний період оздоровлено в санаторіях 15 ветеранів війни та інвалідів.  

Виплачено компенсацій за невикористане санаторно-курортне лікування 22 

інвалідам війни та загального захворювання на суму 7,6 тис. грн.  

Надано матеріальну допомогу 2 інвалідам загального захворювання на суму 1,2 

тис. грн. та 7 малозабезпеченим громадянам – 4,4 тис. грн.  

На виконання бюджетної програми «Заходи із соціальної та професійної адаптації 

учасників АТО» за І півріччя 2017 року проводилось професійне навчання на водіїв різних 

категорій 5 учасників антитерористичної операції  та планується підвищити професійний 

рівень ще 43 учасникам АТО. Пройшли курс психологічної реабілітації 2 учасників 

антитерористичної операції. 

Забезпечено в повному обсязі ведення та наповнення Єдиного державного 

автоматизованого реєстру пільговиків (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем 

інвалідності (ЦБІ). 

 

Юридична та кадрово-правова робота 

На розгляді в судах з початку 2017 року знаходиться 5 справ за позовами 

управління до  одержувачів про стягнення сум переплачених допомог на суму 57707,55 

грн. По 1 справі подано апеляційну скаргу.  Сума позову – 6374,43 грн. 1 позов 

задоволений на суму 4562,58 грн. За звітний період по виконанню судових рішень 

повернуто до бюджету 18805,84 грн.  

На контролі знаходяться: судові справи по виплаті щорічної разової грошової 

допомоги ветеранам до 5 травня – 130 справ на суму 216569,53 грн. 

Судові справи по виплаті допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3х – 

річного віку – 102 справи на суму 182049,5 грн. 

Судові справи по Чорнобильських виплатах  - 31 справа на суму 204634,90 грн. 

Перевірено 360 новопризначених пенсійних справ, 320 пенсійних справ, по яких 

прийнято рішення про перерахунок. Зроблено 40 запитів на отримання від управлінь 

Пенсійного фонду України відомостей про суми пенсійних виплат осіб, які отримують 

пенсію не за місцем реєстрації, по Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби та деяких інших осіб», та про інші виплати. 

Надаються консультації, роз’яснення щодо питань соціального захисту населення. 

 

Опіка та піклування 

На обліку знаходиться 36 повнолітніх  осіб, позбавлених дієздатності та 72 

помічників.  



Головний спеціаліст з питань кадрової роботи, юрисконсульт є секретарем 

Опікунської ради виконкому Шепетівської міської ради та секретарем комісії з питань 

реалізації гарантованого права малозабезпечених сімей на призначення допомоги. 

Підготовлено на розгляд комісії - 761 справа. 

Здійснюється представництво інтересів управління в судах.  

 

Надання соціальних послуг 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

На утримання центру  в 2016 року з місцевого бюджету виділено 3847,3 тис. грн., 

2218 жителям міста надано 101899  послуги (з них 4365 на платній основі).  

547 одиноких пристарілих громадян знаходяться на постійному надомному 

обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги на вдома. 29 соціальних робітників 

надають послуги по доставці продовольчих, промислових та господарських товарів з 

магазину або ринку, допомагають у приготуванні їжі, прибиранні житла, виконують 

ремонтні роботи, забезпечують паливом, оформляють  документи на отримання субсидій з 

оплати житлово-комунальних послуг, допомагають на присадибних земельних ділянках 

тощо. 

Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання облаштовано 

одно-, дво- та тримісними кімнатами і передбачає проживання 30 осіб. На сьогодні у 

відділенні мешкають 25 чол. У відділенні функціонує сучасний медичний блок, 

обладнаний апаратом Поток, ампліпульсом, інгаляторами, масажним кріслом, 

тренажерами, доріжкою-аплікатором,  апаратом Дартонваль. Завдяки цьому всі підопічні 

мають змогу щоденно проходити комплекс фізіотерапевтичної реабілітації. 

Відділення соціально-побутової адаптації надає соціально-побутові, соціально-

педагогічні, психологічні, інформаційні та інші соціальні послуги для громадян похилого 

віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), які частково втратили здатність до 

самообслуговування.  На даний час у відділенні обслуговується  922 чоловік.  

Відвідувачам відділення надається допомога та підтримка в професійній 

орієнтації, соціальній незалежності, адаптації до посильної трудової діяльності. Щодня 

тут можна займатися у тренажерній залі, грати в більярд, настільний теніс, шахи та 

шашки, попрацювати за комп‘ютером, поспілкуватися в соціальних мережах. При потребі 

можна отримати консультацію психолога та юриста. Охочі мають можливість відвідувати 

гуртки за інтересами – «Образотворче мистецтво», «Різьба по дереву та інкрустація». 

Гарною традицією в закладі стала співпраця з громадськими організаціями «Стимул», 

«Світанок», «Донна» та з Радою ветеранів. У відділенні урочисто та змістовно 

відзначають державні та релігійні свята, проводять різні розважальні заходи, конкурси, 

спортивні естафети. В липні 2016 року було проведено урочистий захід присвячений до 5-

тої річниці відкриття відділення. 

Працює відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги. 

Протягом 2016 року  було надано одноразову допомогу 146 малозабезпеченим 

громадянам на суму 424,8 тис. грн., виплачено допомогу на поховання непрацюючих 

громадян не пенсійного віку  49 чол. на суму – 35,3 тис. грн., допомогу сім’ям учасників 

АТО 203 чол. – 225,9 тис. грн., поховання безрідних осіб 4 чол. – 5,7 тис. грн., 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг родинам Героїв Небесної 

Сотні – 3,1 тис.грн., стипендія почесному громадянину 1 чол. – 4,3 тис. грн.. 

Центр працює та розширює сферу своєї діяльності,  так рішенням сесії міської ради 

прийнято рішення про відкриття соціально-медичних послуг. Діяльність відділення має 

бути  направлена на поліпшення стану здоров'я підопічних, запобіганню виникнення та 

розвитку можливих органічних розладів, здійснення лікувально-оздоровчих заходів. 

 

 



Центр соціальної  реабілітації дітей-інвалідів 

Державні гарантії дітям-інвалідам у м. Шепетівці реалізовуються на базі 

Шепетівського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.  

Центр фінансується за кошти міського бюджету, благодійних внесків та має 

підтримку керівництва міста.  

Для функціонування Центру за  1-е півріччя 2017р залучено коштів з місцевого 

бюджету   456,3тис.грн., грантів, дарунків  на суму 7,9тис.грн. 

За даний період у Центрі пройшли курс реабілітації 65 дітей-інвалідів різних 

нозологій. Витрати на утримання однієї дитини   становлять  7,0 тис.грн.        

У центрі створена потужна матеріально-технічна база, яка відповідає потребам для 

реалізації завдань реабілітації дитини з опорно-рухового апарату: база дидактичних 

матеріалів для корекції роботи, медичне обладнання, яке використовується у комплексі з 

заходами фізичної реабілітації а саме: лікувальна фізкультура, масаж, психолого-

педагогічна адаптація,  гідрокінезотерапія, корекційна педагогіка: в т.ч. соціально-

середовищна  адаптація, гурткова робота, фізіотерапія, піскотерапія, аніматерапія.  

Окремим рішенням виконавчого комітету виділені кошти на забезпечення дітей 

безкоштовним одноразовим харчуванням.  

На базі центру функціонують гуртки, класи, трудові майстерні для дітей-інвалідів: 

лозоплетіння, юні кінологи, клуб «Піщана феєрія», караоке по-шепетівськи, царство 

бісеру, ліплення з глини, веселі музиканти, гурток англійської мови, ляльковий театр. 

Центром надаються слідуючі види реабілітації: фізична, психолого-педагогічна, 

соціально-побутова, професійна орієнтація,   соціальний патронат. 

Центр забезпечений спеціально обладнаним автомобілем, що дає можливість 

транспортування дітей з вадами руху з дому до центру і в зворотньому напрямку. 

 Центр приймав участь у Третьому конкурсі мікрогрантів ГО «Інститут 

солідарності громад  Романа Мацоли», за підсумками якого здобув грант на суму 9,5 

тис.грн. на розвиток матеріальної бази Центру. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН» І 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» 

На адресу  виконкому надійшло різними формами  зв’язку 10077 ділових листів, із 

них 3245 письмових звернень, що на 1622 більше попереднього звітного періоду.  

Колективних звернень 79,  в яких 1054 підписів.   

На особистому прийомі побувало 155 чоловік, надійшло 71 запит на публічну 

інформацію. 

 Опрацьовано та направлено різними формами зв’язку 16709 документів. 

 

ПРИЙНЯТТЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ МІСЬКОЇ РАДИ, 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

Відбулося 18 засідань виконавчого комітету, на яких прийнято 261 рішення, що на 

4 рішення більше, ніж за аналогічний період 2015-2016 рр.  

Міським головою видано 229 розпоряджень. 

Струкурними підрозділами виконавчого комітету підготовлено 386 проектів рішень 

міської ради, з яких прийнято 376 рішень сесії міської ради. 

Організаційним відділом складено 13 протоколів сесій міської ради, 73 протоколи 

засідань постійних депутатських комісій. Також видано: 

— 109 витягів з рішень сесій міської ради та розпоряджень міського голови; 

— 13 довідки депутатам міської ради; 

— 148 довідки (про фактичне місце проживання; про поховання за власний 

рахунок; про проживання дітей з мамою; про те, що не працює, не навчається, трудова 

книжка відсутня; про реєстрацію померлого; про опалення; що на день смерті проживали 

разом; характеристики, доручення) 



— 4 довідки 3ДФ. 

За участю міського голови організовано та проведено 23 засідання зборів 

квартальних комітетів (21 виїзних засідань зборів мешканців квартальних громадських 

комітетів + 2 спільних засідань з представниками поліції з питань програми «Сусідська 

взаємодопомога»). 

 

ФІНАНСУВАННЯ З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 

На охорону здоров’я: 
Шепетівському Центру первинної медико-санітарної допомоги з міського 

бюджету виділено кошти: 

  — для придбання паливно-мастильних матеріалів для підвезення хворих, що потребують 

проведення гемодіалізу; 

  — на витрати по експлуатації автомобіля;  

  — на медикаменти для пільгового відшкодування по гемодіалізу; 

  — на медикаменти для пільгової категорії населення, в тому числі для учасників АТО; 

  — на придбання маніпуляційних столів; 

  — на придбання будівельних матеріалів та металопластикових вікон для міських 

амбулаторій; 

 — на придбання електрокардіографу; 

 — на придбання  аналізатора сечі; 

 — на придбання холодильника; 

 — на придбання комп’ютера. 

 

Шепетівській Центральній районній лікарні з міського бюджету виділено кошти: 

  — на медикаменти для пільгової категорії населення, в тому числі для учасників АТО; 

  — для підвезення хворих в обласну лікарню; 

  — на придбання дзеркального офтальмоскопу ень; 

  — на придбання лобного освітлювача; 

  — на придбання відсмоктувача хірургічного; 

  — на придбання прямого офтальмоскопу; 

  — на придбання коагулятора хірургічного; 

  — на придбання петлі для резектоскопа в урологічне відділення; 

  — на придбання металопластикових вікон; 

  — для проведення повірки діагностичного обладнання; 

  — на придбання медикаментів учасникам АТО; 

  — на капітальний ремонт підлоги урологічного відділення; 

  — на капітальний ремонт хірургічного відділення. 

 

На галузь культури з міського бюджету виділено кошти: 

Бібліотекам: 

  — на поповнення бібліотечних фондів; 

  — на придбання комп’ютерної техніки; 

  — на столи, стільці, килими, доріжки ; 

  — на підписку періодичних видань (газети, журнали); 

 

Міському будиноку  культури: 

  — на ремонт підвісної стелі вестибюля;  

  — на капітальний ремонт зовнішньої стіни глядацької зали; 

  — на поточний ремонт та перевірку опалювальної системи. 

 

Школі естетичного виховання: 

   —  на придбання комп’ютерної техніки; 



   —  на металопластикові конструкції (вікна, двері); 

— на придбання музичних інструментів (баян, труба, саксофон, домра, кларнет); 

   — на потолочні світильники денного світла,лампи люмінесцентні; 

   — на поточний ремонт сходової клітки ДМШ; 

  — на підписку періодичних видань (газети,журнали); 

  — на капітальний ремонт водопровідної мережі на території міського парку; 

  — на ремонт будівлі туалету на території міського парку; 

  — муніципальному оркестру придбані підставки для нот, барабанів та мікрофони,  

сценічні костюми. 

 

Сфера освіти 

    В 2017 році за кошти міського бюджету дитячих садках та навчальних закладах 

міста виконано ряд робіт капітального характеру: 

   — капітальний ремонт кімнати гігієни та кімнат для миття посуду, ремонт частини 

покрівлі в ДНЗ №1 «Перлинка»; 

  — капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №5 «Казка»; 

  — капітальний ремонт вхідного навісу ДНЗ №6 «Білочка»; 

   — капітальний ремонт двох входів в будівлю ДНЗ №9 «Барвінок»; 

— капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №11 «Дзвіночок»; 

   — капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №12 «Ялинка»; 

   — капітальний ремонт фойє ЗОШ №1; 

— капітальний ремонт стелі шкільної їдальні в ЗОШ №3; 

   — капітальний ремонт підлоги ЗОШ №4; 

   — капітальний ремонт підлоги ЗОШ №8; 

   — капітальний ремонт системи опалення ЦЕНТУМ. 

   

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету        В.Рачук  


