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селищного голови Ястребова Валерія Юхимовича 

на 43 сесії Воронізької селищної ради 07 скликання 

від 08 листопада 2018 року  

 

У своїй  діяльності   Воронізька   селищна рада  керується  Конституцією 

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

звернення  громадян» та іншими  законодавчими актами. 

Протягом двох останніх місяців 2017 року та десяти місяців 2018 року 

було підготовлено та проведено 13 сесій, на яких було розглянуто та 

прийнято 199 рішень. 

Засідання виконавчого комітету селищної ради  проводилися щомісяця. 

З листопада 2017 року по листопад 2018 року підготовлено та прийнято 134 

рішення, які стосуються наступного: реєстрації колективних договорів, 

погодження та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги, 

присвоєння окремих поштових адрес, організації громадських робіт,  

квартирного обліку, звільнення батьків від сплати за харчування при 

відвідуванні дітьми ДНЗ,  надання різних виплат та інших нагальних питань.  

З метою раціонального використання бюджетних коштів при здійсненні 

державних закупівель продуктів харчування та непродовольчих товарів для 

потреб бюджетної сфери - дані закупівлі проводяться у місцевих 

товаровиробників відповідно до чинного законодавства. 

На території Воронізької селищної ради станом на 01.11.2018 року 

мешкає 6977 осіб, в т. ч. в смт Вороніж – 6931 особа, в с. Масиків – 43 особи, 

та в с. Курдюмівка – 3 особи. 

Для задоволення потреб населення продовольчими та промисловими 

товарами на території нашого селища функціонує: 

─ 24 магазини, в яких є можливість придбати різноманітні товари, 

─ 3 магазини працюють виключно з промисловою групою товарів, 

─ 11 кіосків. 

 Працює відділення Укрпошти, штат якого налічує 11 чоловік. 

 На сьогоднішній день на території смт Вороніж надають послуги два 

оператори експрес-доставки: відділення «Нової пошти» та відділення 

оператора «Ін-тайм». 

В селищі працює відділення ПАТ «Державний ощадний банк України». 

У відділенні Укрпошти встановлений термінал та банкомат 

«ПриватБанку». 

Лікарські препарати та інші супутні товари мешканці можуть придбати в 

аптеці (нещодавно їх було дві). Також по вул. Колеснікова працює 

ветеринарна аптека. 

Загальна кількість суб'єктів підприємницької діяльності, що 

зареєстровані на території селищної ради складає 205 одиниць, у т.ч.: 

-  юридичні особи - 34; 

-  фізичні особи - 171. 

Економічну діяльність на території селища здійснюють підприємства: 

-  промисловості – 2 одиниці, 

-  сільського господарства – 8 одиниць, 

-  житлово-комунального господарства – 1 одиниця. 



Фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на 

території селищної ради – 131 особа. 

 В смт Вороніж працює кафетерій та кафе, на 100 та 50 місць відповідно. 

Також для проведення святкових заходів є можливість орендувати банкетний 

зал по вул. Миколи Терещенка, який може вмістити до 150 осіб. 

7 фізичних осіб-підприємців надають перукарські послуги. 

11 підприємців здійснюють діяльність у сфері лісопильно-стругального 

виробництва. 

В селищі працює майстерня з ремонту взуття.  

 

За звітний період часу в селищній раді зареєстровано: 

 народження дітей – 8; 

 смертей – 141; 

 шлюбів – 8. 

 

Секретарем селищної ради проведено 392 нотаріальні дії. На всі заповіти  

направляються заяви до Сумського «НАІС» про внесення їх до Єдиного 

реєстру заповітів. На всі посвідчені довіреності заповнюються заяви про 

внесення їх до Єдиного реєстру у нотаріальних конторах усіх форм 

власності. 

Реєстрація актів цивільного стану здійснюється в електронному режимі. 

 

За звітний період: 

 до виконавчого комітету ради надійшло 137 листів від різних установ й 

організацій та 55 розпоряджень голови ШРДА, на які заведено контрольні 

справи, 

 зареєстровано 2 колективні договори і 23 ліцензії на продаж алкогольних 

та тютюнових виробів, 

 проведено 3 засідання органу опіки та піклування і надано висновки для 

оформлення опікунства над недієздатними громадянами селища, 

 поставлено на квартирний облік 3 мешканці, 3 зняті з обліку, 1 громадянин  

отримав ордер на вселення, 

 видано 135 довідок-характеристик, 

 19 родин отримали довідку на приватизацію майна, 

 адміністративна комісія на засіданнях розглянула 42 протоколи, 

 проведено 42 профілактичні бесіди та відвідано стільки ж родин,  що 

опинилися у складних життєвих умовах, 

 узгоджувальною комісією розглянуто 15 усних та письмових скарг від 

мешканців селища, 

 два домогосподарства обстежено та підготовлено відповідні акти на 

списання даних об’єктів нерухомості, 

 проведені культурно - масові заходи: масляна, 73 - річниця Перемоги у 

Другій Світовій війні, 199 - річниця  з дня народження П. О. Куліша, День 

Селища. 

 

Кожного року згідно програми соціального захисту  окремих категорій  

населення виконавчий комітет приймає рішення про видачу допомоги 

громадянам.  



За звітний період було надано: 

 допомогу на поховання 14 особам по 1000,00 грн., 

 допомогу на лікування 28 осіб на загальну суму 45 500,00 грн., 

 допомогу на ліквідацію наслідків пожежі 2 особам по 2000,00 грн., 

 три учасники бойових дій у Другій світовій війні отримали по 1 000,00 

грн., 

 19 учасників бойових дій на території інших держав, 38 ліквідаторів 

наслідків Чорнобильської катастрофи та 7 осіб до ювілейної дати (90, 95, 100 

років) отримали по 500 грн., 

 родини військовослужбовців, які боронять нашу державу від російського 

агресора отримали 7000,00 грн.,   

 при підписанні контракту на військову службу до ЗСУ 4 особи отримали 

по 3000,00 грн. 

 

В період з 01.11.2017 року по 31.03.2018 року до Пункту реєстрації 

фізичних осіб надійшло 209 заяв про реєстрацію або зняття з реєстрації 

фізичних осіб. Зареєстровано – 126 чоловік (в т.ч. 30 чоловік з одночасною 

реєстрацією з інших територіальних громад), знято з реєстрації – 163 особи, в 

т.ч. за повідомленням від інших органів реєстрації  -  23 чоловіки, 68 осіб – 

померлих. За порушення терміну реєстрації або проживання за недійсним 

паспортом складено 11 протоколів про адміністративне правопорушення, 

винесено 7 попереджень та накладено 4 штрафи на загальну суму 119 грн. 

За цей же період видано 1651 довідку в різні організації та установи 

незалежно від їх форм власності.  

Надійшло 57 запитів про реєстрацію місця проживання  фізичних осіб. 

З 01 квітня 2018 року розпочав свою роботу Центр надання 

адміністративних послуг Воронізької селищної ради. За період його роботи з 

01.04.2018 року по 31.10.2018 року: 

- надійшло 762 заяви про реєстрацію або зняття з реєстрації місця     

проживання; 

- зареєстровано 418 громадян, в т.ч. 87 громадян за повідомленням, які 

надіслані до інших територіальних громад; 

- знято з реєстрації 552 громадянина, в т.ч. 104 особи за 

повідомленням від інших територіальних громад та 73 особи – 

померлі; 

- видано 4300 довідок різного змісту та характеру; 

- за порушення терміну реєстрації або проживання за недійсним 

паспортом складено 17 протоколів про адміністративне 

правопорушення, винесено 11 попереджень та накладено 6 штрафів 

на загальну суму 238 грн. 

 

В структурі виконавчого комітету продовжує працювати трудовий архів. 

За звітний період було видано: 

- довідок різного характеру – 165 шт., 

- витягів з наказів – 30 шт. 

Видатки на утримання трудового архіву (за звітний період) склали 

72785,09 грн. 

 



За період з 1 листопада 2017 року по 31 жовтня 2018 року спеціалісти та 

службовці апарату селищної ради працювали в наступних напрямках: 

 землевпорядниками: 

 надано до 5000 довідок/виписок із рішень сесій, 

 розглянуто 15 скарг (в письмовій та усній формі)/взято участь у 

роботі комісій,  

 проведено погосподарський облік в с. Масиків, с. Курдюмівка 

(нараховується 40 об’єктів погосподарського обліку), 

 підготовлено 2 пакети відповідних документів до проведення 

земельного аукціону, 

 41 учаснику АТО надана допомога щодо отримання наказів на 

дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення ОСГ, 

 від  10 власників ВРХ прийнято документи для нарахування 

дотації за утримання 22 голів молодняку ВРХ; 

 юрисконсульт: 

- подав 5 позовних  заяв до суду, 

- розглянув 53 позовні заяви до селищної ради, 

- прийняв участь у 10 судових засіданнях, 

- склав 19 різних договорів та 21 додаткову угоду; 

 завідуючим військово-облікового бюро: 

 постійно ведеться облік  військовозобов’язаних по селищній раді 

(на обліку перебуває 718 осіб, з них 24 офіцери); 

 під час весняного призову отримано 82 повістки (тільки 6 

мешканців селища виявили бажання бути зарахованими до лав 

Збройних Сил України); 

 під час осіннього призову отримано 81 повістку (лише 3 мешканці 

селища вступили до лав Збройних сил України). 

За звітній період контракт з ЗСУ підписали 6 наших земляків: Редін 

Микола Анатолійович,  Пономаренко Ігор Дмитрович, Любивий Владислав 

Сергійович, Компанець Віктор Миколайович, Гревцов Олександр 

Володимирович, Бардаков Валентин Романович. Шатохін Максим 

Федорович продовжив контракт ще на один рік. 

На базі 13 окремого мотопіхотного батальйону, який дислокується на 

території смт Вороніж в період з 28 вересня по 7 жовтня цього року були 

проведені навчання з територіальної оборони, участь у яких  приймали 15 

мешканців нашого селища. 

 

В селищній раді ведеться банк даних сімей різних категорій.  

В банку даних на обліку знаходяться: 

 15 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (9 з них 

проживають в шести сім’ях опікунів на території селищної ради та 6 – за 

межами селища); 

 61 багатодітна родина (виховує 201 дитину); 

 23 дитини-інваліда; 

 15 сімей, які потрапили  у складні життєві обставини (виховують 26 

дітей). 



Виконком селищної ради проводить профілактичні рейди разом із 

службою у справах дітей Шосткинської РДА, депутатами Воронізької 

селищної ради, РЦСССДМ, навчальними закладами, працівниками 

Шосткинського відділу поліції. В залежності від ситуації, яка виникає в даній 

сім’ї, вирішується проблема (матеріал направляється в службу у справах дітей, 

в Шосткинське відділення поліції або дана сім’я запрошується на опікунську 

раду при Шосткинській РДА). 

 

На території селищної ради діє фізкультурно-спортивний клуб 

«Молодість» Воронізької селищної ради. 

Спортивні команди смт Вороніж постійно приймають участь в районних 

та обласних змаганнях. Протягом двох останніх місяців 2017 року та десяти 

місяців 2018 року були проведені наступні турніри: 

 з класичного, пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих команд: 

- районні турніри: відкритий кубок Шосткинського району; турнір 

серед чоловічих команд на кубок Б.І.Єськова; турнір до Дня 

працівника сільського господарства; турнір, присвячений Дню 

фізичної культури та спорту; кубок «8 березня»; 

- обласні турніри: кубок з волейболу м. Кролевець та чемпіонат 

Кролевецького району; 

 з футболу: 

- районний турнір на «Кубок відкриття сезону», кубок 

Шосткинського району, кубок ТОВ «УГАК»; 

  з футзалу: 

-  кубок району «Весна»; районний турнір на кубок голови ШРФФ 

В.О.Мудрака; кубок ветерана спортивного руху району Б.І.Єськова 

та присвячений Дню Незалежності України; турнір з нагоди Дня 

працівника фізичної культури та спорту та з нагоди Дня селища; 

кубок с. Івот; відкритий кубок м. Шостка; кубок району, 

присвячений Дню козацтва. 

На території Воронізької селищної ради протягом звітного періоду 

проводилися такі види районних змагань: районний турнір серед чоловічих 

команд з волейболу на кубок Б.І.Єськова, районний турнір з футзалу на кубок 

ветерана спортивного руху району Б.І.Єськова та присвячений Дню 

Незалежності України, районні змагання з пляжного волейболу, з міні-

футболу, присвячені  Дню селища Вороніж та з нагоди Дня працівника 

фізичної культури та спорту. 

Серед різних верств населення селища в 2018 році постійно проводились 

змагання з волейболу та футзалу на кубок смт Вороніж. 

Фінансову підтримку учасникам змагань надають такі сільгоспвиробники, 

як: ПСП «Придеснянське», ТОВ «Контакт-плюс» та ТОВ «Українсько–

голландська аграрна компанія». 

Також функціонує та активно приймає участь у житті селища дві 

громадські організації: жіночий клуб «Відрада» та екологічний комітет 

«Осота».  

Наприкінці жовтня цього року було проведено зариблення водойм на 

території селища. Під час якого до річки Осота було запущено 610 кг мальків 

товстолоба, білого амура та коропа. За рахунок селищного бюджету було 

придбано 440 кг мальків на суму -  29986,00 грн. 



 

На території селищної ради працюють наступні заклади освіти: 

 Воронізька загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів імені П.О.Куліша 

де навчається 486 дітей, 

 Воронізький НВК відвідують 66 дітей, в т.ч. 55 дітей навчається в 

школі, 11 дітей виховується у садочку, 

 ДНЗ «Чебурашка» відвідує 132 дитини (розрахований ДНЗ на 95 

місць), 

 ДНЗ «Вишенька» відвідує 30 дошкільнят. 

 

В осінньо-зимовий період постійно забезпечується підвезення учнів з 

віддалених районів селища до ЗОШ I-III ст. ім. П. О. Куліша.  

Витрати четвертого кварталу 2017 року на підвезення учнів склали 

26816,05 грн., а за  9 місяців 2018 року – 40 686,32 грн. 

Влітку 2018 року було проведено оздоровлення дітей в ДНЗ 

«Чебурашка» та ДНЗ «Вишенька»  на загальну суму 39990,12 грн. 

Кожного місяця з власних коштів виплачую стипендію кращому учню 

ЗОШ I-III ст. ім. П. О. Куліша та кращому учню НВК. 

 

За звітний період комунальним підприємством «Добробут-2014», а 

потім «Добробут-2018» разом з Шосткинським міськрайцентром зайнятості 

було залучено 27 осіб на громадські роботи та роботи тимчасового 

характеру. Витрати селищного бюджету на цей напрямок склали  53 357,54 

грн. 

 

Санітарну очистку та благоустрій селища також здійснювало 

КП «Добробут-2014», а на даний час КП «Добробут-2018». За звітний період 

підприємствами було вивезено на полігон 1671 м.куб. твердих побутових 

відходів. За дані види робіт селищною радою даним підприємствам було   

перераховано  191092,46 грн. 

Для прибирання та благоустрою території селища було придбано товарів 

на загальну суму 1620,00 грн. 

Також кожного року до благоустрою центральної частини селища 

залучаються учні Воронізької ЗОШ I-III ст. ім. П.О. Куліша. В цьому році для 

організації їхнього харчування перераховано 6000,00 грн. 

На оплату електроенергії для вуличного освітлення використано        

39334,71 грн. Також було проведено поточний ремонт мереж вуличного 

освітлення на суму 36727,28 грн. 

На балансі селищної ради знаходяться 127 шахтових колодязя. Витрати 

на вибіркове лабораторне дослідження питної води в яких за звітний період 

склали 1987,44 грн.  

Проведено поточний ремонт доріг комунальної власності на загальну 

суму 222 210,86 грн. 

Видатки на зимове утримання комунальних доріг склали 165 903,20 грн. 

За кошти субвенції з державного бюджету, які були надані в 2017 році 

для озеленення населеного пункту, на початку травня були придбані та 

висаджені дерева (платани та сакури) на загальну суму 144 999,92 грн. 

 

 



 

В кінці 2017 року продовжувалися роботи на об’єктах: 
 

1 Реконструкція сценічного майданчика по вулиці 

Миколи Терещенка смт Вороніж Шосткинського 

району 

300,00 тис грн. 

на 2017 рік 

(держбюджет) 

2 Реконструкція мережі вуличного освітлення з 

встановленням систем автономного вуличного 

освітлення смт Вороніж Шосткинського району 

600,00 тис грн. 

на 2017 рік 

(держбюджет) 
 

Кошти на виконання вищевказаних робіт надійшли за сприяння 

Народного депутата України Ігоря Федоровича Молотка. 

 

Протягом звітного періоду була розроблена проектно-кошторисна 

документація та проведена експертиза наступних об’єктів: 

  «Реконструкція централізованої системи водопостачання по вулицям 

Михайлівська, Н. Сіверська, Садова в смт Вороніж Шосткинського району 

Сумської області»  - 39178,00 грн.; 

  «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 6 Гв. 

Дивізії, 17 в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області» –   

7973,60 грн.; 

  «Капітальний ремонт дороги по вул. Гетьмана Сагайдачного в 

смт Вороніж Шосткинського району Сумської області» – 23790,61 грн.; 

  «Капітальний ремонт автомобільної дороги С 191709 Під’їзд до 

ст. Вороніж по вул. Колеснікова в смт Вороніж Шосткинського району 

Сумської області» – 29982,54 грн. 

Розроблені проекти: 

 2017 рік – Мережа відеоспостереження в смт Вороніж 

Шосткинського району Сумської області - 1500,00 грн., 

 2018 рік – Передпроектні пропозиції будівництва аеропорту в смт 

Вороніж Шосткинського району Сумської області – 110 808,00 грн. 

Розпочаті роботи по об’єкту «Реконструкція водопровідних мереж по 

вулицям Колеснікова, Некрасова, Гагаріна в смт Вороніж Шосткинського 

району Сумської області». Видатки 2017 року склали 37206,24 грн. та 2018 

року – 41005,20 грн. відповідно. 

У 2017 році після проведення топографічної зйомки Воронізькою 

селищною радою було замовлено Генеральний план смт Вороніж (розробник 

ДП „УКРНДПІЦИВІЛЬБУД). Вартість виконаних підприємством робіт на 

сьогоднішній день складає 127 468,00 грн. 

 

За 9 місяців 2018 року Воронізька селищна рада передала субвенції 

районному бюджету на загальну суму 116500,00 грн., а саме: 

 для автобусного перевезення пільгової категорії населення Воронізької 

селищної ради - 12500,00 грн.; 

 для оплати телефонного зв’язку пільгової категорії населення 

Воронізької селищної ради – 9000,00 грн.; 

 для придбання ПММ та інших матеріалів 2 державним пожежно-

рятувальним загонам УДСУ з НС у Сумській області -  30000,00 грн.; 



 для придбання електрокардіографа для бригади швидкої допомоги 

пункту постійного базування в смт Вороніж – 65000,00 грн. 

 

Продовжує працювати  офіційний сайт Воронізької селищної ради на 

якому всі бажаючі можуть переглянути повний перелік розпоряджень 

селищного голови, а також рішень, прийнятих на засіданнях виконавчого 

комітету та селищної ради. Після засідання кожної сесії на сайті 

розміщується поіменне голосування депутатів ради. 

Завітавши на офіційний сайт, відвідувачі мають можливість 

ознайомитись з основними новинами нашого селища. На протязі 2018 року 

було розміщено 127 статей, в яких разом з фотографіями були висвітлені 

головні події. В цьому році перегляди нашого сайту вже переступили через 

відмітку 55 тисяч. 

 

Щодо інвестиційної діяльності, то 2018 рік можна вважати дебютним 

роком стосовно цього напрямку, оскільки наприкінці жовтня відбулось 

підписання меморандуму про наміри та співробітництво між Воронізькою 

селищною радою та інвестиційним фондом ESE Investment AGв особі Члена 

Адміністративної ради Кнаппе Олафа (князівство Ліхтенштейн).  

Метою даного співробітництва є будівництво та введення в 

експлуатацію електростанцій альтернативної (сонячної та вітрової) 

енергетики проектною потужністю на першому етапі до 50 МВт, що 

забезпечить всіх мешканців Воронізької територіальної громади, а також 

Шосткинський район електроенергією місцевого виробництва. 

Позитивним моментом також є те, що підписання даного документа 

дасть змогу забезпечити мешканців нашого селища новими робочими 

місцями з гарними умовами праці та гідною заробітною платою. 

Будемо сподіватись на подальшу плідну співпрацю. 

 

На закінчення,  дякую  депутатам  селищної ради, виконавчому 

комітету,  апарату 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. 

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

діалог з усіма. Сподіваюсь на  подальше  співробітництво  і  

взаєморозуміння  з кожним депутатом та мешканцем селищної ради. 

 

Подякувавши за увагу, Валерій Ястребов відповів на запитання. 

 

 

 

 


