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селищного голови Ястребова Валерія Юхимовича 

23 листопада 2017 року  

на 30 сесії Воронізької селищної ради 7 скликання. 

 

 

У своїй діяльності   Воронізька   селищна рада керується Конституцією 

України, Законом України «Про місцеве  самоврядування  в Україні», «Про 

звернення  громадян» та іншими  законодавчими актами. 

Протягом останнього кварталу 2016 року та перших трьох кварталів 

2017 року було підготовлено та проведено 13 сесій, де було прийнято 241 

рішення.  

З 01 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року   підготовлено та 

проведено 12 засідань виконкому селищної ради, прийнято   157 рішень з 

питань: присвоєння поштових адрес,  організації громадських робіт,  надання 

допомоги. Крім питань, передбачених планом роботи виконавчого комітету 

селищної ради, розглядаються також питання поточного моменту, заяви 

громадян та інші. Засідання виконавчого комітету селищної ради  

проводяться щомісяця. 

Згідно програми соціального захисту  окремих категорій  населення 

селищною радою було виплачено допомогу: 

 на поховання 12 осіб по 1000,00 грн., 

 на лікування – 24 особи на загальну суму 42 500,00 грн.,  

 учасникам бойових дій у Другій світовій війні - 5 по 1 000,00 грн., 

 учасникам бойових дій  на території інших держав - 19 осіб по 500,00 

грн., 

 на ліквідацію наслідків пожежі  - 6 осіб по 2000,00 грн., 

 до ювілейної дати (90, 95, 100 років) – 5 осіб по 1000,00 грн., 

 родинам військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО  – 34 особи 

по 500,00 грн., 

 при підписанні контракту на військову службу  3 особи по 3000,00 грн. 

Поступово проводиться оновлення бази вільних земельних ділянок та 

виробничих приміщень. 

З метою раціонального використання бюджетних коштів при здійсненні 

державних закупівель продуктів харчування та непродовольчих товарів для 

потреб бюджетної сфери закупівлі проводяться у місцевих товаровиробників 

відповідно до чинного законодавства. 

Для належного розвитку поштового зв’язку в селищі постійно 

проводиться передплата на періодичні друковані видання через поштове 

відділення. Відділення поштового зв’язку забезпечене новим приміщенням. 

На території нашого селища вже котрий рік поспіль функціонує 

відділення «Нової пошти», оператора на ринку експрес-доставки, який надає 

послуги швидкої, зручної та надійної доставки документів, посилок та 

вантажів. 



Також в 2017 році по вул. Колеснікова розпочав свою діяльність ще 

один оператор експрес-доставки «Ін-тайм». 

В липні 2017 року в новому приміщенні, розташованому за адресою 

вул. Київська, 4 була відкрита аптека, в якій мешканці селища можуть 

придбати як лікарські препарати так і інші супутні товари. 

Загальна кількість суб'єктів підприємницької діяльності, що 

зареєстровані на території селищної ради складає 175 одиниць, у т.ч.: 

-  юридичні особи - 37; 

-  фізичні особи - 138. 

Економічну діяльність на території селищної ради здійснюють 

підприємства: 

- промисловості – 2 одиниці, 

- сільського господарства - 8 одиниць, 

- житлово-комунального господарства - 1 одиниця. 

Фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на 

території селища – 109 осіб. 

 В смт Вороніж працює 49 закладів торгівлі, кафетерій та кафе. Також, 

розпочинаючи з 2017 року, всі бажаючі можуть орендувати для проведення 

святкових заходів банкетний зал по вул. Миколи Терещенка. 

6 фізичних осіб-підприємців надають перукарські послуги.  

11 підприємців здійснюють діяльність у сфері лісопильно-стругального 

виробництва. 

Комунальним підприємством «Добробут-2014» укладений договір з 

Шосткинським міськрайцентром зайнятості для проведення оплачуваних 

громадських робіт. Для організації громадських робіт та інших робіт 

тимчасового характеру передбачені кошти в сумі 50 000,00 грн. За 9 місяців 

2017 року  залучено 23 особи, на що витрачено 48 056,92 грн. 

Санітарну очистку та благоустрій селища здійснює КП «Добробут-

2014», на що витрачено 87 430,00 грн. Для прибирання та благоустрою 

території селища придбані будматеріали та господарчі товари на загальну 

суму 3 080,00 грн. 

Також до благоустрою центральної частини селища залучається 

Воронізька ЗОШ I-III ст. ім. П.О. Куліша. В цьому році для організації 

харчування цих учнів перераховано – 5000,00 грн. 

На ліквідацію несанкціонованих звалищ витрачені кошти в сумі 

34 500,00 грн. 

Забезпечено підвезення  учнів з віддаленого району селища до ЗОШ I-III 

ст. ім. П.О. Куліша. Витрати четвертого кварталу 2016 року склали  21018,09 

грн., а за  9 місяців 2017 року –  36 303,98 грн. 

У 2017 році проведено оздоровлення дітей в ДНЗ «Чебурашка» та 

ДНЗ «Вишенька»  на загальну суму 34 918,33 грн. (105 дітей, 10 днів, 

одноденна сума 33,26 грн. на одну дитину). 

На утримання трудового архіву витрачені кошти у сумі 25 102,95 грн. 



На  оплату електроенергії для вуличного освітлення використано 

28 487,51 грн., проведено поточний ремонт мереж вуличного освітлення на 

суму 14 112,25 грн. 

На балансі селищної ради знаходяться 129 шахтових колодязів. 

Проведено вибіркові лабораторні дослідження питної води в них на суму 

3 971,26 грн. 

Проведено поточний ремонт пам’ятного знаку «Фортеця» на загальну 

суму 7 523,08 грн. 

Проведено поточний ремонт доріг комунальної власності на загальну 

суму 125 028,08 грн., видатки на зимове утримання комунальних доріг 

склали 33 510,00  грн. 

Продовжуються роботи по реконструкції сценічного майданчика по 

вулиці Миколи Терещенка та капітального ремонту тротуарів по вул. Садова, 

Н.Сіверська та М.Терещенка, витрати цього року на звітну дату відповідно 

склали  123 666,00 грн. і 151 875,00 грн.. 

Ввели в експлуатацію два об’єкти: 

 Реконструкція системи водовідведення ДНЗ «Чебурашка» 

Воронізької селищної ради в смт Вороніж Шосткинського району – вартість  

527 523,00 грн.; 

 Реконструкція теплогенераторної  ДНЗ «Вишенька» з 

установленням котлів на твердому паливі  по вул. Гоголя, 8 в смт Вороніж 

Шосткинського району Сумської області  –  вартість 135 520,00 грн.  

В цьому році розпочали роботи по реконструкція мережі вуличного 

освітлення з встановленням систем автономного вуличного освітлення смт 

Вороніж Шосткинського району, витрати на сьогодні становлять 

196 950,00 грн. 

Розпочали роботи з розроблення Генерального плану смт Вороніж, так  

на оплату послуг з топографічної зйомки витратили  180 048,00 грн. 

Для ДНЗ «Вишенька» за рахунок коштів цільового фонду придбали 

матраци та стільці –   9 300,00 грн. 

За 9 місяців 2017 року передана субвенція районному бюджету  

1 367 800,00 грн. в т.ч.: 

 для дошкільних навчальних закладів «Чебурашка» та «Вишенька»  

- 1308200,00 грн.; 

 для автобусного перевезення пільгової категорії населення 

Воронізької селищної ради – 9600,00 грн.; 

 для Воронізького НВК – 10000,00 грн.; 

 для Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру –   

40000,00 грн. 

Забезпечується ефективне функціонування ЄДКС "Кадри", системи 

електронного обліку особових справ посадових осіб. Реєстрація актів 

цивільного стану здійснюється в електронному режимі. 

За звітний період часу зареєстровано168 актових записів в т. ч.: 

 народження дітей, зареєстровані в селищній раді – 20; 



 смертей – 139; 

 шлюбів – 9. 

Пунктом реєстрації фізичних осіб за останній квартал 2016 року було 

видано 1926 довідок, за три квартали 2017 року – 5721 довідок. 

З 01.10.2016 року по 30.09.2017 року 597 осіб звернулись з питань 

реєстрації, зняття з реєстрації та реєстрації малолітньої дитини. 

Також завідуючою ПРФО було складено 36 протоколів про 

адміністративні правопорушення. 

Виконком Воронізької селищної ради веде банк даних сімей різних 

категорій.  

В банку даних на обліку знаходиться: 

 16 дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з них 9 

дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування проживають в 

шести сім’ях опікунів на території селищної ради та 7 дітей за межами 

селища; 

 57 багатодітних сімей виховують 180 дітей; 

 22 дитини – інваліда; 

 505 дітей навчається в Воронізькій загальноосвітній школі І – ІІІ 

ступенів імені П.О.Куліша; 

 68 дітей відвідують Воронізький НВК в т.ч. 53 дітей навчається в 

школі, 15 дітей виховується у садочку; 

 137 дітей відвідують ДНЗ «Чебурашка» та 32 дитини ДНЗ «Вишенька». 

 

Виконком Воронізької селищної ради разом із службою у справах дітей 

Шосткинської РДА, РЦСССДМ, представниками навчальних закладів, 

працівниками Шосткинського відділу поліції систематично проводить 

перевірку умов проживання дітей, які опиняються в складних життєвих 

обставинах. В залежності  від ситуації, яка виникла в даній сім’ї, вирішується 

проблема. 

ФСК «Молодість» приймав участь у спортивних змаганнях: 

 новорічний турнір з фут залу – 2 місце; 

 районний турнір з волейболу «Кубок Єськова» - 2 місце; 

 районний кубок «Відкриття сезону з футболу» - 2 місце; 

 чемпіонат  Шосткинського району з футболу – 3 місце; 

 районний турнір з фут залу до Дня фізичної культури та спорту - 2 

місце, 

 районний турнір з паркового волейболу серед чоловічих команд до Дня 

фізичної культури та спорту - 1 місце; 

 районний турнір з паркового волейболу серед жіночих команд до Дня 

фізичної культури та спорту - 2 місце. 

 

На засіданні 26 сесії 07 скликання від 25 липня 2017 року був 

затверджений герб та прапор смт Вороніж Шосткинського району Сумської 

області. В основу покладено історичний герб Вороніжа часів козацтва 



періоду 1694-1762 років. Побачити зображення герба та прапора нашого 

селища та ознайомитись з їхніми описами можна відвідавши офіційний сайт 

Воронізької селищної ради. 

 

В цьому році відбулось святкування 840-ої річниці з дня заснування 

нашого селища. 

 

На закінчення  дякую  моїй команді, виконавчому комітету,  депутатам  

селищної ради, керівникам  підприємств, установ та організацій,  

громадським організаціям, всім  жителям  нашого селища, хто  підтримував  і 

допомагав  селищній раді у  виконанні  заходів  по соціально-економічному 

розвитку, хто не словами, а справами  доводив  свою небайдужість  до  

становлення і  розвитку   нашої громади. 

А особливу подяку хотілося б висловити Народному депутату України 

Ігорю Федоровичу Молотку за допомогу в отриманні коштів на виконання 

заходів в смт Вороніж, а саме: 

1 Капітальний ремонт будівлі Шосткинського 

районного будинку культури і капітальний ремонт 

з утепленням приміщень та заміною вікон та 

дверей по вул. Радянська, 3 в смт.Вороніж 

Шосткинського району 

434 000,00 грн – 

2016 рік 

2 Капітальний ремонт внутрішньої каналізаційної 

системи  Воронізької ЗОШ по вул. Новгород-

Сіверській, 2 в смт Вороніж Шосткинського району 

194 000,00 грн – 

2016 рік 

3 Капітальний ремонт будівлі музичної школи та 

бібліотеки із заміною вікон та дверей по вул. 

Садова, 57 в смт Вороніж Шосткинського району 

533 000,00 грн – 

2016 рік 

4 Реконструкція каналізаційних колекторів по вул. 

Радянська, Новгород-Сіверська, Київська, Франко в 

смт Вороніж Шосткинського району Сумської 

області (ДФРР) 

450 000,00 грн – 

2016 рік 

5 Капітальний ремонт автомобільної дороги О191704  

Вороніж - Клишки 

1 450 000,00 грн – 

2016 рік 

6 Придбання предметів довгострокового 

користування (дитячих майданчиків), 

Шосткинський р-н, смт Вороніж 

59 000,00 грн – 

2016 рік  

7 Реконструкція сценічного майданчика по вулиці 

Миколи Терещенка смт Вороніж Шосткинського 

району 

322 000,00 грн – 

2016 рік 

 300 000,00 грн – 

2017 рік 

8 Реконструкція мережі вуличного освітлення з 

встановленням систем автономного вуличного 

освітлення смт Вороніж Шосткинського району 

600 000,00 грн – 

2017 рік 

9 Капітальний ремонт будівлі Воронізької ДМШ та 25 000,00 грн – 



централізованої бібліотеки з заміною системи 

опалення по вул. Садова, 57 в смт Вороніж 

Шосткинського району (з виготовленням проектно-

кошторисної документації) 

2017 рік 

10 Реконструкція опалювальної системи з заміною 

котлів Шосткинського районного будинку 

культури по вул. Михайлівська, 3 в смт Вороніж 

Шосткинського району (з виготовленням проектно-

кошторисної документації) 

25 000,00 грн – 

2017 рік 

11 Капітальний ремонт Воронізької АЗПСМ КЗ 

“Шосткинський районний центр первинної 

медичної допомоги” в смт Вороніж Шосткинського 

району (з виготовленням проектно-кошторисної 

документації) 

60 000,00 грн – 

2017 рік 

12 Капітальний ремонт будівлі Шосткинського 

районного територіального центру соціального 

обслуговування в смт Вороніж Шосткинського 

району Сумської області 

100 000,00 грн – 

2017 рік 

13 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для Воронізької 

селищної ради, смт Вороніж Шосткинського 

району 

50 000,00 грн – 

2017 рік 

14 Придбання незавершеного будівництва 30-ти 

квартирного житлового будинку в смт Вороніж 

Шосткинського району 

6 655 000,00 грн – 

2017 рік 

Також окремо хочу подякувати за сприяння в ремонті ділянки дороги Т 

19-07 Шостка-Кролевець. 

Я вважаю, що ми завжди з Вами налаштовані на плідну співпрацю та на 

діалог з усіма. Сподіваюсь на взаємопорозуміння  з кожним депутатом та 

мешканцем селищної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                          Ястребов В.Ю. 


