ЗВІТ
селищного голови Ястребова Валерія Юхимовича
12 листопада 2019 року
на 58 сесії Воронізької селищної ради 07 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 двох останніх місяців 2018 року та десяти місяців 2019 року
було підготовлено та проведено 15 сесій селищної ради, на яких було
розглянуто та прийнято 189/199 рішень.
Засідання виконавчого комітету селищної ради проводилися щомісяця.
За звітний період підготовлено та прийнято 123/134 рішення, які стосуються
наступного: надання різних виплат згідно програми селищної ради,
реєстрації колективних договорів, видалення аварійних дерев, присвоєння
окремих поштових адрес, організації громадських робіт, квартирного обліку
та інших нагальних питань.
На території Воронізької селищної ради станом на 01.11.2019 року
зареєстровано 6588/6977 осіб, в т. ч. в смт Вороніж –6544/ 6931 особи, в с.
Масиків – 41/43 особа, та в с. Курдюмівка – 3/3 особи. За рік населення
селищної ради зменшилося на 389 осіб.
Для задоволення потреб населення продовольчими та промисловими
товарами на території селища кількість магазинів та кіосків не зменшилася.
Загальна кількість суб'єктів підприємницької діяльності, що
зареєстровані на території селищної ради складає 227/205 одиниць, у т.ч.:
- юридичні особи - 34;
- фізичні особи – 193/171.
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 – 137/131 осіб.
В селищі продовжують працювати кафетерій та кафе.
5/7 фізичних осіб-підприємців надають перукарські послуги, також
продовжує працювати майстерня з ремонту взуття.
11 підприємців здійснюють діяльність у сфері лісопильно-стругального
виробництва.
За звітний період часу в селищній раді зареєстровано:
 народження дітей – 15/8;
 смертей – 153/141;
 шлюбів – 6/8.
Секретарем селищної ради проведено 428/392 нотаріальні дії в т.ч.
складено заповітів 224, всі заповіти внесені до Єдиного державного реєстру
заповітів. На всі посвідчені довіреності заповнюються заяви про внесення їх
до Єдиного реєстру.

Реєстрація актів цивільного стану здійснюється в електронному режимі.
За звітний період:
 до виконавчого комітету ради надійшло 1009 листів від різних установ й
організацій та 60/55 розпоряджень голови ШРДА, на які заведено контрольні
справи,
 зареєстровано 5/2 колективні договори і 7/23 ліцензій на продаж
алкогольних та тютюнових виробів,
 поставлено на квартирний облік 4/3 мешканці, 3/3 зняті з обліку, 2/1
громадянина отримали ордер на вселення (40 осіб перебуває на квартирному
обліку),
 адміністративна комісія на засіданнях розглянула 45/42 протоколів,
 проведені культурно - масові заходи: масляна, річниця Перемоги у Другій
Світовій війні, 200 – річчя 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 згідно програми соціального захисту населення було
виплачено 124 000,00 грн. в т.ч.:
допомога на поховання - 9000,00 грн. 9/14 осіб,
допомога на лікування - 83 000,00 грн. 42/28 особи,
допомога на ліквідацію наслідків пожежі - 2000,00 грн. 1/2 особа,
учасникам бойових дій у Другій світовій війні - 3000,00 грн. 3 особи,
учасникам бойових дій на території інших держав - 9000,00 грн. 18/19
осіб,
до ювілейної дати (90, 95, 100 років) - 3500,00 грн. 7 осіб,
родини військовослужбовців, які боронять нашу державу від російського
агресора отримали - 2500,00 грн. 3 родини,
при підписанні контракту на військову службу до ЗСУ - 12 000,00 грн.
4 особи.
Центр надання адміністративних послуг Воронізької селищної ради
постійно обслуговує населення ради та інших громадян і організації, а саме:
- зареєстровано на території ради 395/418 громадян;
- знято з реєстрації 448/552 ;
- видано 5269/4300 довідок різного змісту та характеру;
- підготовлено та відправлено 123 відповіді на запити про місце
реєстрації та проживання фізичних осіб;
- за порушення терміну реєстрації або проживання за недійсним
паспортом складено 31/17 протокол про адміністративне
правопорушення, винесено 18/11 попереджень та накладено 13/6
штрафів на загальну суму 578/238 грн.
В структурі виконавчого комітету продовжує працювати трудовий архів.
За звітний період було видано:
- довідок різного характеру – 202/165 шт.,
- витягів з наказів – 60/30 шт.

За звітний період спеціалісти та службовці апарату селищної ради
працювали в наступних напрямках:
 землевпорядниками:
 надано 3200/5000 довідок/виписок із рішень сесій,
 розглянуто 9/15 скарг (в письмовій та усній формі), взято участь у
роботі комісій,
 проведено погосподарський облік в с. Масиків, с. Курдюмівка
(нараховується 37/40 об’єктів погосподарського обліку),
 підготовлено 101 проект рішень селищної ради пов’язаних з
різними земельними питаннями,
 проведена узагальнена актуалізація відомостей щодо нарахування
земельного податку 2327 об’єктів,
 підготовлено 2 пакети відповідних документів до проведення
земельного аукціону,
 2/41 учасникам АТО надана допомога щодо отримання наказів на
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення ОСГ,
 від 37/10 власників ВРХ прийнято документи для нарахування
дотації за утримання молодняку ВРХ;
 юрисконсульт:
- подав 2/5 позовні заяви до суду,
- розглянув 35/53 позовних заяв до селищної ради,
- прийняв участь у 11/10 судових засіданнях,
- склав 31/19 договір та 22/21 додаткові угоди;
 завідуючим військово-облікового бюро:
 постійно ведеться облік військовозобов’язаних по селищній раді
(на обліку перебуває 725/718 осіб, з них 23/24 офіцери);
 під час весняного призову отримано 98/82 повісток (тільки 7/6
мешканців селища виявили бажання бути зарахованими до лав
Збройних Сил України);
 під час осіннього призову отримано 101/81 повістку (лише 3
мешканці селища вступили до лав Збройних сил України).
За звітній період контракт з ЗСУ підписали 9/6 наших земляків:
Клятенко Андрій Сергійович, Пономаренко Ігор Дмитрович, Любивий
Владислав Сергійович, Попченко Олександр Володимирович, Компанець
Віктор Миколайович, Любива Наталія Юріївна, Шевченко Анжела Павлівна,
Мягких Антоніна Анатоліївна, Ведмідь Станіслав Олександрович.
В селищній раді ведеться банк даних сімей різних категорій.
В банку даних на обліку знаходяться:
 17 дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
проживають в 12 сім’ях опікунів, з них - 9 дітей – сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування проживають в 6 сім’ях опікунів на території
селищної ради, - 8 дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування проживають за межами селища в 6 сім’ях опікунів;
 64/61 багатодітні родини (виховують 194/201 дитини);

 25/23 дітей-інвалідів;
 10/15 сімей, які потрапили у складні життєві обставини (виховують
17/26 дітей).
Спортивні команди смт Вороніж постійно приймають участь в районних
та обласних змаганнях:
- районних турнірах з волейболу – Чемпіонат Шосткинського району,
відкритий кубок Шосткинського району, районний турнір серед чоловічих
команд на кубок Б.І.Єськова, районний турнір до Дня працівника сільського
господарства, кубок «8 березня»;
- обласних турнірах - кубок з волейболу м. Кролевець, кубок серед молоді
смт Вороніж;
- в районних змаганнях з футзалу:
- кубок району «Весна - 2019», районний турнір з міні – футболу,
районний турнір, присвячений Дню Української армії;
- в районній спартакіаді до Дня працівника сільського господарства;
- обласні змагання «Краще спортивне село Сумщини – 2019»;
- з настільного тенісу, футзалу, перетягування линви, шашок, піднімання
гірі, армреслінгу.
Активну участь у житті селища приймає громадська організація жіночий
клуб «Відрада».
На території селищної ради працюють наступні заклади освіти:
Воронізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів імені П.О.Куліша
де навчається 492/486 дитини,
Філія Воронізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів імені
П.О.Куліша, де навчається 63/55 дитини і 10/11 дітей виховується у садочку,
ДНЗ «Чебурашка» відвідує 129/132 дітей (розрахований ДНЗ на 95
місць),
ДНЗ «Вишенька» відвідує 26/30 дошкільнят.
Здійснюється в осінньо-зимовий період підвезення учнів з віддаленого
району селища до ЗОШ I-III ст. ім. П. О. Куліша.
Продовжую кожного місяця з власних коштів виплачувати стипендію
кращим учням ЗОШ I-III ст. ім. П. О. Куліша та її філії.
За звітний період комунальним підприємством «Добробут-2018» разом з
Шосткинським міськрайцентром зайнятості було залучено 7/27 осіб на
громадські роботи та роботи тимчасового характеру.
Санітарну очистку та благоустрій селища до 01 листопада 2019 року
здійснювало КП «Добробут-2018». За звітний період підприємством було
вивезено на полігон 1801/1671 м. куб. твердих побутових відходів. За всі
види робіт селищною радою підприємству згідно угод було перераховано
209400,00/191092,46 грн.
Для вуличного освітлення придбали 2 лічильники (8730,00грн.) та
сонячну панель (3480,00 грн.), а витрати на оплату поточних ремонтів склали
- 27629,10 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 балансі селищної ради залишається 127 шахтових колодязі. Витрати
на вибіркове лабораторне дослідження питної води в яких за звітний період
склали 3779,12/1987,44 грн.
Проведено поточний ремонт доріг комунальної власності на загальну
суму 86304,81/222 210,86 грн.
Видатки на зимове утримання комунальних доріг склали 117571,40/165
903,20 грн.
В звітному періоді продовжувались роботи на об’єктах:
- Реконструкція сценічного майданчика по вулиці Миколи Терещенка
смт Вороніж Шосткинського району (витрати склали 358 617,71 грн. в т.ч.
200 000,00 грн. кошти державного бюджету, які надійшли за сприяння
Народного депутата України Ігоря Федоровича Молотка);
- Реконструкція водопровідних мереж по вулицям Колеснікова,
Некрасова, Гагаріна в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області
(витрати склали 145676,40 грн).
За кошти державного бюджету, які надійшли за сприяння Народного
депутата України Ігоря Федоровича Молотка у кінці 2018 року, завершені
роботи з:
- Капітального ремонту автомобільної дороги С191709 «Під’їзд до
ст. Вороніж по вул. Колеснікова в смт Вороніж Шосткинського району
Сумської області», вартість склала 1249247,13 грн;
- Капітального ремонту дороги по вул. Гетьмана Сагайдачного в
смт Вороніж Шосткинського району Сумської області, вартість склала
745217,69 грн.
В 2019 році, відповідно до Постанови Верховної Ради України №2465VIII від 19 червня 2019 року «Про відзначення 200-річчя з дня народження
Пантелеймона Куліша в смт Вороніж», на території селища за кошти
районного бюджету було споруджено скульптурну композицію «Пам’ятник
Пантелеймону Кулішу (юнацькі роки)» (394190,00 грн.) та облаштовано
територію спорудження скульптурної композиції (295990,81 грн).
Відповідно до Програми відзначення 200-річчя з дня народження
Пантелеймона Олександровича Куліша на території Воронізької селищної
ради, за кошти селищного бюджету:
- споруджено постамент під скульптурну композицію вартістю
50000,00 грн.;
- придбано стенд «Родовід П.О. Куліша» вартістю 3000,00 грн.;
- виготовлено рекламний буклет «Воронізькими стежками
П.О.Куліша. Путівник» вартістю 6250,0 грн.;
- придбано книги В. Гречко, М. Гроссман-Слинько «Нескінченність
– людині» загальною вартістю 9000,0 грн.
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Детальний план території по вулиці М. Терещенка для
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в смт Вороніж;
- Детальний план території по вулиці Колеснікова,7А в смт Вороніж
Шосткинського району Сумської області для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі;
- Детальний план території по вулиці Колеснікова,7В в смт Вороніж
Шосткинського району Сумської області для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі;
- Детальний план території по вулиці В.Ф. Кайдаша в районі
будинку №10 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області.
Продовжуються роботи з розроблення Генерального плану смт Вороніж
(розробник ДП „УКРНДПІЦИВІЛЬБУД”). На даний час вже розроблений
Історико-архітектурний опорний план смт Вороніж, який є складовою
частиною Генерального плану. Витрати селищного бюджету склали
151846,47 грн.
ДП ,,Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”
проводить обстеження технічного стану конструкцій незавершеного
будівництва 30-ти квартирного житлового будинку по вул. Садовій, 28-а в
смт Вороніж для подальшої передачі будинку на баланс МО України,
вартість робіт – 194 658,00 грн.
У 2019 році селищна рада передала субвенцію районному бюджету для
утримання стоматологічного кабінету – 94600,00 грн.
-

Продовжує працювати офіційний сайт Воронізької селищної ради. До
уваги відвідувачів реєстри (переліки) розпоряджень селищного голови,
рішень виконавчого комітету та селищної ради.
Після засідання кожної сесії на сайті розміщується поіменне
голосування депутатів ради.
Завітавши на офіційний сайт, користувачі мають можливість
ознайомитись з основними новинами нашого селища. На протязі цього року
було розміщено 189/127 статей, в яких разом з фотографіями були висвітлені
головні події.
Починаючи з 2019 року, на сайті ради розміщується інформація, яку
надає Міністерство юстиції України. Дана інформація є дуже корисною,
оскільки вона містить різноманітні правові роз’яснення та життєві приклади.
Примітка -

/ дані за попередній звітний період.

Селищний голова

Ястребов В.Ю.

