
Звіт секретаря  Марганецької міської ради  Міняйло І.І. 

 

     Основною формою роботи  міської ради є проведення пленарних засідань сесій та засідань 
постійних комісій. Протягом минулого року 2016 – 2017 у відповідності до моїх посадових 
обов’язків було організовано та підготовлено 19 пленарних засідань, з них чергових  - 13, 
позачергових - 6, на яких прийнято 638 рішень. Усі прийняті на сесіях рішення та документи 
упорядковані належним чином у 28 книгах. 

     Усі сесії було організовано та проведено у відповідності до Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та Регламенту  Марганецької міської ради. Для ознайомлення проекти 
рішень опубліковувались за 20 днів до пленарного засідання на сайті міської ради. Після їх 
прийняття на сесії рішення розміщуються на інтернет-сторінці міської ради, а окремі 
опубліковуються в засобах масової інформації (за потребою). 

     Робота постійних комісій ради. 

      Відповідно до ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” у  Марганецькій 
міській раді працює 7 постійних комісій ради. Засідання комісій відбувається відповідно до 
графіку, або скликаються у разі необхідності. На засіданнях комісій розглядаються проекти рішень, 
звернення громадян, питання, подані відділами апарату виконавчого комітету міської ради, з 
подальшим винесенням їх на розгляд сесії. 

1. Комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та протидії корупції, законності 
та правопорядку, захисту прав та законних інтересів громадян та співпраці зі ЗМІ 

Голова комісії – Кондратович В.М. 

Проведено 15 засідань комісії 

Розглянуто проектів рішень – 101 

2. Комісія з питань планування, соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та 
регуляторної політики 

Голова комісії – Швець А.С. 

Проведено 21 засідань комісії 

Розглянуто проектів рішень – 163 

3. Комісія з питань суб’єктів підприємницької діяльності, торгівлі, побуту та транспорту 

Голова комісії – Хлебніков В.М. 

Проведено засідань комісії – 5 

Розглянуто проектів рішень – 10 

4. Комісія з питань житлово – комунального господарства, управління об’єктами комунальної 
власності та відчуження об’єктів комунальної власності 



Голова комісії – Ваданов В.О. 

Проведено засідань комісії  з розгляду проектів рішень відносно питань організації орендних 
відносин –21 

Проведено засідань комісії  з розгляду проектів рішень, які  було винесено на розгляд  сесій – 19  
Розглянуто  всього проектів рішень – 63/112=175 

5. Комісія з питань освіти, культури, спорту та молодіжної політики 

Голова комісії – Матвеєва Я.В. 

Проведено засідань комісії – 9 

Розглянуто проектів рішень –39 

6. Комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту  населення 

Голова комісії – Харіна А.С. 

Проведено засідань комісії –30 

Розглянуто проектів рішень – 19 

Надано громадянам матеріальної допомого  - 236  з них - 55 – воїни АТО 

7. Комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, будівництва, благоустрою та 
архітектури 

Голова комісії – Аксьонов Г.А. 

Проведено засідань комісії –12 

Розглянуто проектів рішень – 273 

 Найбільша кількість рішень, що розглядалися на сесіях – земельні питання (  273 рішення).                 
Майже на кожній сесії розглядалося бюджетне питання  та хід виконання Програм,  прийнятих 
міською радою  сьомого скликання.  

             За звітній період  депутатським корпусом ухвалено 25 комплексних міських програм за 
різними напрямками роботи, розроблені відповідні заходи та передбачені кошти у міському 
бюджеті на їх виконання. До 9  міських програм були внесені зміни. 

            За ініціативою депутатів було створено 5  тимчасових комісій міської ради: 

- № 152 -4/ VII « Про створення тимчасової депутатської комісії з питання будівництва 
об’єкту  «Реконструкція незавершеного будівництва житлового будинку № 26 – Б по вул. 
Бульварній в м. Марганець» 

- № 186 -5/VII « Про створення тимчасової   депутатської комісії з  вивчення питання щодо 
підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення для населення у м. Марганці 

- № 187 -5/VII    «Про створення тимчасової   депутатської комісії з  вивчення питання щодо  
перевезення громадян міста  Марганця автоперевізниками 



- № 188 -5/VII    «Про створення тимчасової   депутатської комісії з  вивчення питання щодо 
надання медичної допомоги мешканцям міста  Марганець  

- № 561 -16/ VII « Про створення тимчасової контрольної комісії ради по передачі та 
реалізації об’єктів комунальної власності, які перебувають на балансі КП 
«Марганецьтепломережа» 

На сесіях міської ради розглянуто 3 депутатських запита та звернення, по яким прийняті відповідні 
рішення.  

 Відділом забезпечення діяльності ради після кожної сесії готуються витяги та копії рішень 
(близько 2 552 ), які надаються фізичним та юридичним особам, відділам та структурним 
підрозділам міської ради. 

 Новим методами роботи в  сьомому скликанні є робота в он-лайн режимі, на сайті міської 
ради знаходяться всі рішення міської ради, розпорядження міського голови стосовно скликання 
сесії. З 2016 року на сайті розміщуються і проекти рішень міської ради. Таким чином,  будь-який 
мешканець міста має змогу ознайомитися з проектами рішень, Програм, Положень, регуляторних 
актів, та надати свої пропозиції чи зауваження. 

 Новим ефективним методом роботи з депутатами міської ради є спілкування електронною 
поштою, що дає змогу депутатам ознайомитися з проектами Порядку денного, рішень і т.і. до 
засідання постійних комісій та сесії. Мною готуються відповідні матеріали та розсилаються на 
електронні адреси депутатів. На жаль, не всі депутати мають електронну адресу: із 34 депутатів  
мають 23, 11 -  не  мають. 

 Затверджуючи План роботи з орієнтовним графіком проведення сесій,  депутати мають 
змогу заздалегідь спланувати свою роботу чи відпустку, підготувати необхідні пропозиції щодо 
проектів Порядку денного і т.д. 

 За підсумками півріччя я , як секретар міської ради,  підготувала та надала на розгляд ради 
звіт про хід виконання рішень міської ради, які знаходяться на контролі.  

 Брала участь в підготовці проекту Регламенту роботи міської ради та положень про постійні 
комісії міської ради. 

 Приймала участь у підготовці  та проведені конференції «Вода – джерело  існування», 
круглого столу «Впроваджуючи угоду про асоціацію Україна – ЄС: перші уроки, наслідки, практики 
використання..», ВГО «Клуб мерів» «Школа доброго врядування: підбиваємо підсумки, плануємо 
майбутнє..» і т.і. 

   Проходила навчання в  Дніпропетровському регіональному інституті державного 
управління (Національній академії державного управління при президентові України) курси 
«Лідерство в системі державної служби», « Державна служба в контексті вимог нового 
антикорупційного законодавства Запобігання та протидії корупції»;  USAID АМУ «Організація 
системи місцевого самоврядування та впровадження децентралізаційної реформи в Україні»; ВГО 
«Клуб мерів»  навчання з місцевого економічного розвитку,  

 Крім того з усіх своїх напрямків роботи готую та надаю до друку статті в газету « Шахтар 
Марганця» та на сайт  Марганецької міської ради. Розміщую всю інформацію стосовно роботи 
міської ради на офіційному сайті. 



 Постійно веду прийом громадян з різних питань, надаючи консультативну та практичну 
допомогу. У  «Журналі  реєстрації особистого прийому громадян»  зареєстровано 185 громадян. 

 Спільно з депутатами міської ради надавала спонсорську допомогу  громадянам міста, які 
опинились у скрутних ситуаціях,  малозабезпеченим громадянам міста, дітям, які залишились без 
піклування батьків, учням спортивних шкіл, які приймали участь у Міжнародних змаганнях. 
Приймала участь особисто та залучала депутатів міської ради до участі  у міських акціях  та святах : 
«Збери дитину до школи», «Ветеран живе поруч», «Подаруй  почесному громадянину річну 
підписку «Шахтаря», День міста, 1 Вересня і т.і. До Дня місцевого самоврядування міською радою 
було оголошено конкурс творчих робіт   для учнів шкіл та студентів професійного ліцею та коледжу 
за трьома напрямками: « Я – очільник міста», «Я – депутат міської ради» та « Ми – місцеве 
самоврядування». На конкурс було подано 72 роботи, 15 з яких було оголошено найкращими. 7 
грудня, під час проведення свята, депутати особисто вручили переможцям нагороди та 
подарунки.                                       

                                      В плані роботи на наступний рік : 

1. Організація та проведення  пленарних засідань та  роботи в постійних комісіях. 

2. Організація та проведення навчання депутатів. 

3. Сприяння в організації та залучення депутатського корпусу та молоді міста до культурно-    
масових та спортивних заходів міської ради. 

4.  Впровадження онлайн Інтернет трансляції засідань сесії. 

5. Організація заходів по обміну досвідом  з депутатами рад попередніх скликань та з різних    міст 
області та України. 

6. Участь у конкурсних  та грантових програмах. 

7. Сприяння в організації звітності депутатів міської ради та роботи на виборчих округах. 

 

 

               Секретар міської ради                                                  І.І.Міняйло 


