
 

ШЕПЕТІВСЬКА MICЬKA РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

ХІV сесії міської ради VIІІ скликання 
 
 
26 серпня 2021 р. № 2                                                                              
м. Шепетівка 
 
Про звіт заступника міського голови з  
Питань діяльності виконавчих органів 
ради Ялохи І.С. за період перебування  
на посаді 
 
 

Заслухавши звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Ялохи Ігоря Станіславовичапро роботу за період перебування на посаді, 
керуючись пунктом 11 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 
 
1. Звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ялохи 
Ігоря Станіславовича  про роботу за період перебування на посаді взяти до відома 
(додається). 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  
до рішення Шепетівської міської ради 
26 серпня 2021 року № 2 

 

 

Звіт 
заступника міського голови  з  питань діяльності виконавчих органів ради 

Ялохи Ігоря Станіславовича 
 

Рішенням Шепетівської міської ради № 8 від 30.11.2020 "Про затвердження на 
посадах заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та 
керуючого справами виконавчого комітету міської ради" затверджений на посаді 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.   

Відповідно до розподілу функціональних обов’язків, які затверджені 
розпорядженням міського голови № 226-2020р від 31.12.2020 "Про розподіл обов'язків 
між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами виконавчого комітету", 
безпосередньо організовую та керую роботою і контролюю діяльність виконавчих органів 
міської ради, комунальних підприємств громади: 

- управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради; 
- управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради; 
- сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. 
- комунального підприємства «Шепетівське ремонтно - експлуатаційне 

підприємство Шепетівської міської ради»; 
- Шепетівського підприємства теплових мереж; 
- Шепетівського  комунального підприємства водопровідно - каналізаційного  

господарства; 
- адміністративно - комунальної інспекції. 
Разом з тим, очолюю, організовую та координую роботу наступних 

консультативних та дорадчих органів: 
- робочої  групи з попереднього розгляду тарифів на теплову енергію  (її 

виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії, а 
також розрахунків тарифів на комунальні послуги; 

- комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж 
централізованого  теплопостачання; 

- громадської комісії з житлових питань; 
- комісії з приймання-передачі гуртожитків по вул. Старокостянтинівське шосе,33 

та вул. Старокостянтинівське шосе,37 у комунальну власність Шепетівської 
територіальної громади; 

- робочої групи з обстеження стану об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності Шепетівської міської територіальної громади з метою визначення напрямів 
подальшого використання (приватизація, оренда, тощо) об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності; 

- комісії з обстеження пасажиропотоку на маршрутах міського автомобільного 
транспорту загального користування; 



- комісії з питань виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність та суверенітет України; 

- комісії з питань призначення соціальних виплат; 
- комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

(перший заступник голови комісії). 
Рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради призначений 

керівником робіт з ліквідації медико - біологічної надзвичайної ситуації природного 
характеру державного рівня на території громади, пов’язаної з поширенням на території 
України гострої  короновірусної хвороби COVID-19. 

Виконую інші доручення, які пов'язанні з питаннями забезпечення життєдіяльності 
міста у межах моєї компетенції та з дотриманням норм законодавства України. 

За звітний період проведено більше ніж 200 обстежень та виїздів по питаннях, які 
відносяться до моєї компетентності; здійснено особистий прийом більше ніж 475 
громадян (надано консультативну допомогу щодо вирішення порушених мешканцями 
питань та у разі необхідності скеровано та проконтрольовано вирішення питань 
відповідними відділами чи управліннями Шепетівської міської ради); розглянуто 3195 
листів, заяв, звернень, скарг від мешканців міста, депутатського корпусу, голів 
квартальних комітетів, виконавчих органів державної влади та надіслано (згідно 
резолюцій) до підпорядкованих виконавчих органів ради, що становить 42% від 
загального обсягу листів, які надійшли до виконавчого комітету Шепетівської міської 
ради.  

Однак, результативність роботи заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради визначається загальною ефективністю побудови та діяльності 
виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств громади, які є безпосередніми 
виконавцями його доручень.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА ОКРЕМИМИ СФЕРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН 
Населення територіальної громади – 42822  житель (станом на 01.01.2021 р.) 
Працівники в галузях економіки – 7177 чол. (станом на 01.04.2021 р.) 
Суб’єкти підприємницької діяльності – 2133 чол. (станом на 01.07.2021 р.) 
Пенсіонери –12998 осіб (станом на 01.07.2021 р.)    
Інваліди – 4163 осіб 
Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 317 осіб 
В Єдиному державному реєстрі пільговиків – 8364 осіб  
Одержувачів всіх виді всоціальних допомог - 9318 осіб. 
 

Соціальний захист людини – це стратегічний вектор діяльності влади  Якість 
послуг, яка надається шепетівчанам – це якість їх життя. 

Сфера соціального захисту протягом останніх шести років перебуває у стані 
постійного реформування. З 2014 року Урядом України прийнято ряд нормативно-
правових актів, якими на органи соціального захисту населення покладено ряд додаткових 
функцій, зокрема: 

- функції соціального захисту АТО і сімей загиблих; 
- функції соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок масових акцій 

протесту в період з 22.11.2013р. по 22.01.2014 р.; 



- функції по розв'язанню соціально - побутових проблем та виплати допомоги на 
проживання громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території та зони 
проведення АТО; 

- реєстрація та контроль фактичного місця проживання і виплат всіх видів 
соціальних допомог громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території та 
зони проведення АТО; 

- функції захисту населення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи 
(забезпечення медикаментами за пільговими рецептами та тендерна закупівля санаторно-
курортних путівок; 

- проведення верифікації всіх соціальних виплат з використанням криптосерверу ; 
- призначення та перерахунок щопівроку пільг з розрахунку середньомісячного 

доходу громадянина; 
- щомісячний прийом звітів про фактичні витрати на виплату середнього заробітку 

мобілізованим працівникам, перевірка  та відшкодування коштів; 
- кардинальні зміни в механізмі призначення субсидій на житлово-комунальні 

послуги; 
- призначення та виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів;  
- формування та робота з базами даних різних соціальних категорій на 

центральному рівні; 
- відшкодування одержувачам невикористаних сум субсидій; 
- з 1 жовтня 2019р.  монетизація пільг та житлових субсидій.  
На сьогодні управління працює за  110 напрямками діяльності 
 
Праця  та соціальні зв'язки 
Доходи громадян 
Під моїм постійним контролем 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 по Шепетівській територіальній громаді за І квартал 2021 року  
становить 10641,2 грн., що на 1452,2 грн. більше  від рівня заробітної плати за І квартал 
2020 року.  

Постійно проводиться моніторинг заборгованості заробітної плати по 
територіальній громаді. Станом на 01.04.2021 року по Шепетівській територіальній 
громаді виявлена заборгованість у працівників  "Професійно - технічного закладу 
Шепетівського міського спортивно - технічного клубу товариства сприяння обороні 
України"  в сумі 70,3 тис. грн.  

Під моїм головуванням 19.05.2021 р. відбулось засідання комісії з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 
та інших соціальних виплат, на якому  було заслухано директора "Професійно - 
технічного навчального  закладу Шепетівського міського спортивно - технічного клубу 
товариства сприяння обороні України" Бузиля А.М. з інформацією про стан погашення 
заборгованості. Прийняті відповідні рішення та рекомендовано директору  закладу до 
01.07.2021 року  погасити заборгованість із виплати заробітної плати.   

Після проведеного аналізу виконання рішення комісії,  та його невиконання голові 
Хмельницької обласної організації Товариства Сприяння Обороні України направлений 
лист щодо вирішення питання погашення заборгованості, зокрема розглянути можливість 
реалізації майна учбового закладу або надати фінансову підтримку закладу. Нащо 
отримано відповідь від голови Хмельницької обласної організації ТСО України 
погашення заборгованості буде здійснено за рахунок коштів від продажу об’єкта 
нерухомості Славутського міського спортивно – технічного клубу ТСО України після 
прийняття рішення власником ГО "ТСО України". 



В зв'язку з тим що заборгованість по заробітній платі станом на 01.07.20201року,  
мною було ініційовано проведення перевірки на вищезазначеному підприємстві 
Управлінням Держпраці у Хмельницькій області (лист від 20.07.2021 року),  як результат 
планується погашення заборгованості та притягнення винних осіб до відповідальності.  

 
Легалізація зайнятості населення 
Задля недопущення виплати заробітної плати працюючому населенню менше 

передбаченого законодавством рівня здійснюються, в межах повноважень, відвідування 
суб’єктів господарювання, у тому числі із залученням контролюючих органів, з питань 
правильності оформлення трудових відносин з найманими працівниками, встановлення 
державних гарантій в оплаті праці.  За моєї ініціативи у  січні - червні 2021 року 
членами робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 
населення, з ціллю здійснення контролю за додержанням законодавства про 
працю (на підставі даних пенсійного фонду України та його територіальних 
органів) здійснено  10 рейдів – відвідування виробничих та торгових приміщень, 
де використовується наймана праця. Під час відвідування  60 суб'єктів 
господарської діяльності проведено роз'яснювальну роботу щодо легалізації та 
оплати праці найманих працівників, власникам і працівникам були вручені 
інформаційні витяги з нормативно-правових документів, які встановлюють 
відповідальність за порушення трудового законодавства в частині легального 
працевлаштування та оплати праці. Як результат в січні - червні  2021 році 
укладено 146 трудових договорів  у юридичних та  фізичних осіб – підприємців.   

 
Соціальний захист працюючих на підприємствах, установах, організація  із 

шкідливими та важкими умовами праці. 
З метою реалізації прав працівників на здорові та безпечні умови праці, соціальні 

гарантії за роботу із особливо шкідливими та особливо важкими, із шкідливими та 
важкими умовами праці  та  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №442 
від 01.08.1992р. «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»  
ініційовано  проведення перевірок 16 підприємств та організацій міста. Для усунення 
виявлених порушень за наслідками перевірок керівникам видано 30 довідок з 
пропозиціями щодо їх усунення. за такими видами експертиз: 

 умов праці на робочих місцях –7; 
 якість проведення атестації робочих місць за умовами праці і відповідності 

нормативним актам про охорону праці та правильності віднесення їх до категорії із 
небезпечними, шкідливими і важкими умовами праці –11; 

 правильність застосування списків №1 і №2 – 2; 
 правильність застосування списків на додаткові відпустки та доплати -10. 
 
На постійному контролі знаходиться атестація робочих місць на підприємствах та 

організаціях громади.  Загальна кількість робочих місць, що підлягає атестації на 
перевірених підприємствах  – 857, з них атестовано 857  робочих  місця. 

Як результат працівникам підприємств та установ міста, за результатами 
проведених атестацій робочих місць за умовами праці, надаються додаткові пільги та 
компенсації, а саме: право пільгового пенсійного забезпечення отримали 13 працівників, 
173 працівники скористались правом на щорічні додаткові оплачувані відпустки, 
щомісячні доплати до тарифу заробітної плати користуються 1285 працівників, скорочена 
тривалість робочого тижня надається 12 працівникам, понад 1500 працівників 
безкоштовно отримують молоко. 

Проводиться постійно робота щодо опрацювання  та укладання колективних 
договорів, як результат робот колективні договори укладені та зареєстровані на 95 



підприємствах, установах та організаціях міста. За І півріччя  2021 року укладено та 
зареєстровано 11 колективних договорів, 

4 колективних договори укладено вперше, до 11 діючих колективних договорів 
внесено і зареєстровано зміни та доповнення. Кількість працівників, які охоплені 
колективними договорами складає 6456 осіб, що становить 97,3% до облікової кількості 
штатних працівників на підприємствах, установах та організаціях громади.  

 
Фінансування державних соціальних допомог 
Постійно здійснюється контроль за своєчасністю та повнотою виплат всіх видів  

соціальних допомог, щомісячно проводиться формування заявки  щодо потреби в коштах 
на виплату всіх видів допомог,  пільг та житлових субсидій.  

Під моїм головуванням було проведено 2 комісії  з питань виплати грошової 
компенсації за належні для отримання житлові приміщення  для деякі категорій осіб, які 
захищали незалежність та суверенітет України.  За результатами роботи комісії проведена 
робота по визначенню одержувачів компенсації за житлові приміщення, формуванню 
особові справи, проведено розрахунки та подано інформацію щодо потреби грошової 
компенсації для придбання житла на суму 9916,0 тис.грн. в тому числі  3 учасникам 
бойових дій,внутрішньо переміщеним особам, яка захищали суверенітет та територіальну 
цілісність України, на суму 2778,9 тис.грн.;  5 особам з інвалідністю II групи, яка 
одержана під час безпосередньої участі в АТО, на суму 6135,8 тис.грн. та 1 особі з 
інвалідністю II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав на суму 
1001,4 тис.грн. 

 
Призначення та виплата державних соціальних допомог та житлових субсидій 
За моїми пропозиціями створено сектор прийому громадян розташований на 

першому поверсі, який всім вимогам безперешкодного доступу. Додатково створено два 
робочі місця в старостатах с.Плесна і с.Пліщин, де щотижнево проводиться прийом 
громадян щодо призначення всіх видів допомог, житлових субсидій та пільг. Всі робочі 
місця підключені до єдиної комп’ютерної мережі “Соціальна громада”.  Як результат 
роботи це призводить до зменшення черг отримувачів, зменшення соціальної напруги в 
громаді, економія їх часу та зручності в отримання якісних послуг. 

В місті та старостатах функціонує гнучка система надання соціальної допомоги, 
яка включає  можливість отримання послуги одержувачем за електронним зверненням, 
або при особистому зверненні без черг та затримок.   

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. 

В період карантину за моїми пропозиціями прийом громадян проводився щоденно, 
без обідньої перерви  (крім вихідних днів), з додержанням всіх карантинних норм.  

В 2021 році державні соціальні допомоги та субсидії щомісячно отримували  9318 
сімей громади, з них: 
 
№ 
п/п 

Назва державної допомоги Кількість 
одержувачів 
допомог за 6 місяців 
2021 р. 

Кількість виплат 
допомог за 6 
місяців2021 р. 

1 допомогу у зв’язку  з  вагітністю і 
пологами 

81 90 



2 допомогу при усиновленні дитини 4 22 
3 допомогу при народженні дитини 1188 6310 
4 допомогу на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування 
54 287 

5 допомогу на дітей одиноким матерям 112 863 
6 тимчасову державну допомогу дітям 

(аліменти) 
14 84 

7 державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям 

463 2778 

8 допомогу по догляду за інвалідом 1 
чи 2 групи внаслідок психічного 
розладу 

204 1224 

9 державну соціальну допомогу 
інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам 

717 4302 

10 державну соціальну допомогу 
особам, які не мають права на пенсію 

220 1320 

11 тимчасову державну соціальну 
допомогу непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку і 
не набула права на пенсію 

44 264 

12 щомісячну компенсаційну виплату 
непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою старше 80 років, 
або з інвалідністю І групи 

147 882 

13 допомогу на дітей, які виховуються у 
багатодітних сім’ях 

277 1662 

14 допомогу прийомним сім’ям 
 

4 24 

15 допомогу внутрішньо переміщеним 
особам 

47 282 

16 компенсаційну виплату особам, які 
надають соціальні послуги 

4 24 

17 допомогу “муніципальна няня” 5 30 
18 допомогу на догляд одиноким 

особам, які досягли 80-річного віку 
47 282 

19 компенсаційні виплати для осіб, 
постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

258 933 

20 житлову субсидію 5428 23137 
 Всього: 9318 

 
44800 

 
В зв’язку з тим, що урядом у 2021 році постійно змінюється  порядок надання 

населенню житлових субсидій, потрібно приймати виважені рішення щодо надання 
даного виду допомоги населенню територіальної громади. За результатами нарад під моїм 
керівництвом в той час, коли майже вся Хмельницька область чекала автоматичного 
перерахунку та не обслуговували мешканців,  було прийнято рішення приймати заяви на 
отримання субсидій від мешканців громади.  За травень – червень 2021 року  управлінням 
прийнято  2038 заяв від громадян з необхідними документами, що значно зменшило 
соціальну напругу в громаді. 



Запроваджено принципово новий рівень обслуговування громадян за допомогою 
електронних сервісів. Усі необхідні документи на отримання допомог можна подати 
дистанційно в онлайн-форматі у будь-який зручний час – 24 години на добу сім днів на 
тиждень.. В такий спосіб можна подати заяву на призначення допомоги при народженні 
дитини, допомоги багатодітним сім'ям, одноразової натуральної допомоги "пакунок 
малюка", відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років 
“муніципальна няня”, а також, на призначення субсидії для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг. 

 
Перевірка цільового використання коштів  
Одним з пріоритетних напрямів є координація роботи щодо здійснення контролю 

за правильністю надання державної соціальної допомоги та цільовим використанням 
коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету: 

- щомісячно проводяться перевірки за даними Міністерства фінансів щодо 
відповідності інформації визначених законодавством вимогам, що впливають на 
визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також виявлення 
невідповідності даних в автоматизованих інформаційних базах даних; 

- проводяться обстеження матеріально-побутових умов життя заявників, що 
звертаються за призначенням різних видів соціальних допомог у разі виникнення потреби 
в уточненні обставин, що стосуються справи і складається відповідний акт обстеження; 

- постійно проводиться звірка з даними Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань. 

- щомісячно проводилась звірка даних щодо реєстрації та зняття з реєстрації місця 
проживання одержувачів субсидій з даними відділу реєстрації місця проживання ШМР; 

- щомісячно проводиться звірка з інформацією МРЦЗ про дотримання 
безробітними працездатними особами законодавства про зайнятість у частині сприяння 
своєму працевлаштуванню та припинення реєстрації як безробітної особи в ЦЗ; 

- щомісячно проводився електронний обмін з ПФУ щодо сплати утримувачами 
житлової субсидії єдиного соціального внеску згідно Положення про призначення 
житлових субсидій;  

- щоквартально проводиться перевірка щодо термінів стаціонарного лікування 
інвалідів І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії 
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним з даними 
ЦРЛ; 

За І півріччя 2021 року здійснено 3723 перевірки достовірності та повноти 
інформації про доходи і майновий стан та право на отримання державних соціальних 
допомог і субсидій. В ході перевірок виявлено 11 випадків неповної або недостовірної 
інформації, наданої заявниками при зверненні за різними видами допомог. Після 
проведення перерахунків нараховано до повернення до державного бюджету 165,9  
тис.грн. 

Впродовж 2021 року проведено 311 обстежень матеріально-побутових умов 
проживання сімей, що звертаються за призначенням різних видів державних соціальних 
допомог, проведених з метою підтвердження їх права на призначення допомоги.   

У місті проживають 214 осіб, які перемістилися з тимчасово окупованих територій 
у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі. 
Управління забезпечує ведення єдиної інформаційної бази про внутрішньо переміщених 
осіб. 

Проведено 33 обстеження 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 головою якої я є за 



результатами перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо 
переміщених осіб 83 внутрішньо переміщеним особам призначено соціальні виплати. 

 
Пільгове забезпечення. 

В місті користуються пільгами та занесені до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги 8364пільговиків. 

Станом на 1 липня 2021р. пільг на житлово-комунальні послуги надано 1368 
особам на суму 59470,74 тис. грн. 

Відповідно до Міської комплексної програми соціального захисту населення на 
2021-2025 р.р. в розробці якої брав безпосередню участь щомісячно проводиться  
нарахування 50% знижки плати за житлово-комунальні послуги 18 родинам загиблих 
учасників антитерористичної операції за рахунок коштів міського бюджету.  

Проведено 14 засідань комісії з питань призначення соціальних виплат, де 
розглянуто 349 заяв, опрацьовано пакети документів поданих заявниками для отримання 
різних видів соціальних допомог, всі питання вирішено в межах чинного законодавства 
позитивно для мешканців громади. 

 
Надання соціальних послуг 
Також на постійному контролі знаходиться робота  Шепетівського Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та  Шепетівського 
центру  комплексної реабілітації для дітей з  інвалідністю 

Соціальною підтримкою в місті охоплено 2227 жителів. Їм надано 61732 послуги (з 
них 3828 на платній основі).  

За моїми пропозиціями було направлено потребу на розгляд депутатів та виділено з 
місцевого бюджету коштів у сумі 51000,00 грн. на капітальний ремонт (монтаж 
блискавкозахисту) денного відділення. 

По програмах в розробці яких я приймав участь станом на сьогодні проведено 
фінансування: 

1.  Міська комплексна програми соціального захисту населення на 2021-2025 р.р. 
протягом І півріччя 2021 року  проведено фінансування: 

- одноразової допомоги 133 малозабезпеченим громадянам на суму 178 тис. грн., 
- допомогу на поховання непрацюючих громадян не пенсійного віку 25 чол. на 

суму – 35,0 тис. грн. 
- щомісячного відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

родинам Героїв Небесної Сотні – 5,0 тис.грн. 
- поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання для 

комунального підприємства «ШРЕП» - 8,1 тис. грн., 
2 Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів сімей 

загиблих учасників АТО – мешканців м. Шепетівки на 2021 рік  проведено фінансування: 
- одноразової грошову допомогу учасникам АТО та членам сімей загиблих 34 чол. 

– 31,1 тис. грн., 
- щорічної грошової допомоги матерям загиблих учасників АТО/ООС до дня матері 

11 чол. – 55,0 тис. грн., 
- пільг на оплату житлово-комунальних послуг сім’ям загиблих учасників 

АТО/ООС 16 чол., яке проводиться щомісячно на загальну суму – 63,7 тис. грн.. 
 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
Житлово-комунальне господарство – це одна з важливих і пріоритетних галузей 

національного господарського комплексу, яка забезпечує життєдіяльність населених 
пунктів. 

На території Шепетівської міської територіальної громади реалізацію державної 
політики у сфері комплексного розвитку житлово-комунального господарства, водо-, 



теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту об’єктів комунальної 
власності, утримання дорожнього господарства, благоустрою, поводження з побутовими 
відходами, забезпечує управління житлово - комунального господарства Шепетівської 
міської ради, комунальне  підприємство «Шепетівське ремонтно -  експлуатаційне 
підприємство Шепетівської міської ради», Шепетівське підприємство теплових мереж; 
Шепетівське  комунальне підприємство водопровідно - каналізаційного  господарства; 
адміністративно-комунальна інспекція. 

 З метою планування і фінансування  заходів та робіт у сфері житлово-
комунального господарства ініціював внесення змін до діючих міських Програм та 
приймав участь у розробці довготермінових  Програм, та у сфері: 

- благоустрою міста - "Програма благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки"; 
- розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста - "Програма 

утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури на 2018-2022 
роки"; 

- надання послуг водопостачання та теплопостачання - "Програма  Питна вода на 
2018 – 2022 роки"; 

- утримання комунального житлового фонду - "Програма  реформування і розвитку 
житлово – комунального господарства"; 

- охорони довкілля - "Природоохоронна програма щодо покращення екологічного 
стану м. Шепетівки"; 

- попередження та ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій - "Програма 
Шепетівська екстрена диспетчерська служба (ШЕДС-1503) на 2021-2025 роки"   та інші. 

Організовував роботу та проводив засідання робочої групи з розгляду тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків 
тарифів на комунальні послуги на яких здійснювався розгляд та перевірка відповідності 
розрахунків по встановленню тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, тарифів на ритуальні послуги, тарифів на теплову енергію  (її 
виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії, 
встановлення тарифів на користування міською лазнею, встановлення тарифів на 
вивезення твердих побутових відходів, структури тарифу, їх економічній обґрунтованості.  
За результатами діяльності робочої групи було підготовлено 4 проекти рішень 
виконавчого комітету Шепетівської міської ради. 

Як голова постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення 
споживачів  від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) у 2021 році 
провів 4 засідання комісії на яких було розглянуто 697 заяв від мешканців територіальної 
громади. За результатами роботи комісії надано дозвіл на від’єднання від мережі 
теплопостачання та облаштування у квартирах індивідуального опалення 359 заявникам, 
338 заявникам – обґрунтовано відмовлено у наданні таких дозволів.  

Особисто спілкувався з мешканцями найбільш розбалансованих будинків по 
теплопостачанню, з метою прийняття ними рішення щодо відключення від мереж 
централізованого опалення. Як результат  мешканці 10 будинків прийняли рішення про 
відключення житлових будинків від мереж централізованого опалення, що зменшило 
розбалансування системи теплопостачання міста. 

Враховуючи суттєву проблему з розбалансуванням будинків по теплопостачанню, 
ініціював виготовлення схеми теплопостачання міста, яка надасть можливість 
оптимізувати роботу Шепетівського підприємства теплових мереж, зменшити фінансове 



навантаження на споживачів комунальної послуги теплопостачання (на даний час для 
проектанта надані вихідні дані для розробки схеми, схема перебуває на стадії розробки). 

Провів 7 засідань громадської комісії з житлових питань на яких розглянуто 34 
питання, які стосуються сфери житлового законодавства, з них: постановка на облік 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов – 8 заяв (за результатами 
розгляду:зараховано на квартирний облік – 7 громадян, відмовленов зарахуванні на 
квартирний облік для 1 громадянина у зв’язку із наявністю права власності на 1/3 частки 
житлового приміщення - та забезпеченістю жилою площею на праві власності у розмірі – 
9,3 м2, що становить більший розмір рівня середньої забезпеченості громадян жилою 
площею в Хмельницькій області (8 м2)). Загалом, станом на 31 липня 2021 року на 
квартирному обліку перебуває 1462 (загальна черга -  741 особа, список осіб, які 
користуються правом першочергового одержання жилих приміщень - 529, список осіб, які 
користуються правом позачергового одержання жилих приміщень -  192 особи)); 
перереєстрація облікових даних по квартирному обліку, внесення змін в облікові справи 
громадян – 1 заява (за результатами розгляду прийнято рішення щодо задоволення заяви 
та здійснення перереєстрація облікових даних по квартирному обліку); зняття з обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов – 18 (за результатами розгляду 
прийнято рішення про задоволення 2 заяв громадян щодо зняття їх з квартирного обліку 
та знято 16 громадян за результатами перереєстрації облікових даних по квартирному 
обліку); надання дозволу на переоформлення договору найму – 4 заяви (за результатами 
розгляду прийнято рішення щодо надання дозволу на переоформлення договорів найму 
житлових приміщень відповідно до статей 103, 106 Житлового кодексу Української РСР); 
надання дозволу на реєстрацію місця проживання – 1 (за результатами розгляду прийнято 
рішення щодо надання дозволу на реєстрацію місця проживання в житловому приміщенні 
комунальної форми власності); затвердження списків громадян, які перебувають на 
квартирному обліку за місцем проживання та місцем роботи – 1 клопотання (за 
результатами розгляду затверджено контрольний список працівників 21 ДПРЧ ГУ ДСНС 
України у Хмельницькій області, які перебувають на обліку громадян, що потребують 
поліпшення житлових умов (квартирний облік) за місцем проживання у виконавчому 
комітеті Шепетівської міської ради - 8 осіб); надання службового житла – 1 клопотання (за 
результатами розгляду видано 1 службовий ордер на жиле приміщення для капітана  
військової частини А3730).  

Рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 32 від18.02.2021 
"Про створення органу приватизації та покладання обов'язків з оформлення та ведення 
документів для приватизації житлового фонду" призначений керівником органу 
приватизації виконавчого комітету Шепетівської міської ради. З часу призначення, 
проведено робочі наради з структурними підрозділами органу приватизації житлового 
фонду на яких розглянуто 6 справ по приватизації державного житлового фонду. За 
результатами розгляду приватизаційних справ прийняті рішення про надання дозволу на 
приватизацію житлових приміщень та видано 6 свідоцтв про право власності на житлові 
приміщення для мешканців Шепетівської міської територіальної громади. 

Вжито заходів щодо наповненості реєстру нерухомого майна (будівлі, споруди) 
комунальної власності Шепетівської міської територіальної громади, що дасть змогу 
повноцінно облікувати комунальне майно громади та здійснювати контроль за 
ефективністю його використання. На даний час до реєстру включено 395 об’єктів 



нерухомого майна, які перебувають на балансі відділів, управлінь, комунальних 
підприємств Шепетівської міської ради. 

З метою створення належних умов для життєдіяльності мешканців територіальної 
громади організовую і забезпечую, відповідно до функціональної діяльності, виконання  
підприємствами міста комплексу робіт, що належать до сфери житлово-комунального 
господарства. Так, щотижня на оперативних нарадах з керівниками комунальних 
підприємств міста, управлінських компаній, обговорюються поточні проблеми, які 
виникають у сфері надання житлово-комунальних послуг, благоустрою міста, тощо і 
приймаються рішення щодо їх вирішення, встановлюються чіткі завдання, координується 
робота підприємств. 

Крім того, за напрямками роботи необхідно відмітити й таке: 
- незважаючи на затяжну зиму, мною організована повноцінна робота по 

очищенню від снігу доріг, тротуарів, прибудинкових територій. Так, завдяки спільній, 
чіткій, злагодженій праці з комунальними підприємствами та підприємствами приватного 
сектору, за якими були закріплені конкретні вулиці, у територіальній громаді повноцінно 
функціонували автобусні маршрути, не виникло проблемної ситуації пов’язаної з 
ожеледицею та заметами. Під час зимового утримання доріг міста було використано 
близько 2,5 тис. тон гранітно-сольової суміші; 

- під час весняного прибирання, в ході проведення місячника «За чисте довкілля» 
мною консолідовані зусилля всіх підприємств і до 1-го травня 2021 року територія  
громади була максимально очищена і прибрана. Практично весь зметякий був висипаний 
по асфальтованих вулицях під час виконання зимових робіт, до вказаної дати був 
зібраний. Враховуючи пропозиції мешканців громади та депутатського корпусу, надано 
вказівки для відповідальних підприємств та надалі під час посипання доріг буде 
використовуватись замість гранітно-сольової піщана суміш; 

- за моєї ініціативи на основну техніку комунальних підприємств встановлені 
приймально-передавальні пристрої, призначені для дистанційного стеження за 
положенням мобільного об'єкта (трекера), що дає можливість оперативно і якісно 
диспетчерським службам вирішувати виробничі питання у сфері житлово-комунального 
господарства, створює економію паливно-мастильних матеріалів, а також вносить 
прозорість та контроль з боку населення за діяльністю комунальних підприємств. 

- з метою більш якісного обслуговування мешканців територіальної громади, 
оперативного вирішення їх житлово-комунальних питань та уникнення аварійних 
ситуацій, організував роботу по створенню екстрено-диспетчерської служби ШЕДС- 1503.  
На разі проводиться наступний етап розвитку служби – підключення до інтерактивної 
платформи «Відкрите місто», що дасть змогу мешканцям громади використовувати не 
лише телефонний зв’язок для повідомлення служби про виникнення проблемних ситуацій, 
а й інтернет - технології; 

- завдяки співпраці з мешканцями міста організував впорядкування квіткових 
клумб на перехресті вулиць В.Котика і Героїв Небесної Сотні та вулиць В.Котика і 
Островського. Усі роботи по впорядкуванню клумб були здійснені за кошти приватних 
підприємців, що дозволило зекономити кошти міського бюджету Шепетівської 
територіальної громади. 

Найбільшими проблемами у сфері житлово-комунального господарства в 
Шепетівській територіальній громаді, які на даний час знаходяться на стадії пошуку 
шляхів їх вирішення є: 



- стан дорожньої інфраструктури, з якої критичними є вулиці Генерала Шухевича, 
Дзявульського, Судилківський шляхопровід; 

- відсутність в деяких районах системи водопостачання і водовідведення; 
- неосвітленість вулиць приватного сектора; 
- перенавантаження полігону твердих побутових відходів; 
- не впорядкований  лісовий масив, який знаходиться на території міста та інші.  
Однак, вирішення цих питань потребує не лише моєї активної праці, а й 

фінансування, оскільки у  бюджеті Шепетівської міської територіальної громади 
закладено лише 3% фінансування комунальної сфери, тоді як в інших громадах області від 
6% до 7%. 

  
СЕКТОР З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
Питання недопустимості виникнення надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення є досить актуальними, оскільки ця категорія питань безпосередньо пов’язана із 
здоров’ям та життям мешканців нашої територіальної громади. 

З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та території 
Шепетівської міської територіальної громади за моєї участі організовано та проведено: 15 
засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, заслухано 6 посадових осіб підприємств, установ, організацій щодо проведення 
роботи з попередження виникнення надзвичайних ситуацій та небезпечних подій на яких 
розглянуто 23 питань; 2 засідання міської комісії з питань безпечної життєдіяльності 
населення, заслухано 3 посадових осіб щодо причин виникнення випадків виробничого 
травматизму та розглянуто 4 питання. 

Спільно з сектором з питань НС та ЦЗН: 
 - організовано функціональне навчання на обласних курсах перепідготовки 18 

посадових осіб (100% від плану) та в консультативних пунктах Шепетівської 
територіальної громади за постійно діючими програмами постійно діючих семінарів осіб, 
які здійснюють заходи щодо запобігання НС та ліквідації їх наслідків 43 посадові особи. 
Ще 23 посадові - особи міста пройшли навчання по програмі пожежно – технічного 
мінімуму; 

- організовано навчання населення діям у НС на 3-х консультативних пунктах; 
- проведено перевірку стану захисних споруд цивільного захисту.  
Станом на 01.06.2021 року в Шепетівській територіальній громаді готові до 

використання за призначенням 5 протирадіаційних укриттів, 6 сховищ та 72 підвальних 
пристосованих приміщень. Обмежено готових 6 захисних споруд. 

Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту Шепетівської 
територіальної громади на 2021 рік були підготовленні та проведені: 

- в травні - командно-штабні навчання які проводило Управління з питань ЦЗН 
ОДА з органами управління цивільного захисту Хмельницької  територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту (з визначенням стану готовності до 
виконання завдань цивільного захисту в мирний час та особливий період); 

- в січні - проведено спеціальні навчання з комунально-технічною та інженерною 
спеціалізованою службою та спеціалізованою службою енергетики; 

- в квітні - проведено спеціальне навчання з медичною спеціалізованою службою; 



- в травні - проведено спеціальне навчання з спеціалізованою службою охорони 
публічного порядку; 

- в червні - проведено спеціальне навчання з спеціалізованою службою зв’язку та 
оповіщення. 
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