
 Проект 

 

 

 

 

Від  ____    січня 2016 р.                                                                                                №  

м. Бурштин  

 

 

Про план роботи міської  

ради на 2016 рік. 

 

 

 Відповідно до п.7 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» міська рада 

вирішила : 

 

1. Затвердити план роботи міської ради на 2016 рік (Додається). 

2. Доручити заступникам міського голови, виконавчому апарату міської ради, головам 

постійних депутатських комісій ради, забезпечити виконання запланованих заходів. 

3. Постійним комісіям міської ради узгодити свої плани  роботи на 2016 рік з планом 

роботи міської ради на 2016 рік. 

4. Рішення міської ради № 04/49-15 від 26.01.2015 р. «Про план роботи міської ради на 

2015 рік» вважати таким, що втратило чинність. 

5. Начальнику організаційного відділу (О. Кравчишин) оприлюднити план роботи 

міської ради на 2016 рік в міській газеті « Бурштинський вісник» та розмістити на 

офіційному веб-сайті міської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради                          

Б.Б. Рибчука та голів постійних депутатських комісій ради. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                            Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Додаток 

        До рішення міської ради 

                   № ________ від  

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Бурштинської міської ради на 2016 рік 

 

 

 І.  Питання, що розглядатимуться на сесіях Бурштинської міської ради. 

 

 І квартал 2016 року 

1. Про виконання міського бюджету за 2015 рік. 

            Готують : фінансовий відділ  міської ради; 

                              комісія з питань бюджету та економічного розвитку. 

2. Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку                 

м. Бурштин та с. Вигівка за 2015 рік. 

 Готують : виконавчий орган міської ради та постійні комісії ради. 

3. Про підсумки виконання плану природоохоронних заходів місцевих фондів з охорони 

навколишнього середовища по Бурштинській міській раді за 2015 рік. 

             Готують : постійні комісії ради, виконавчі органи міської ради.  

4. Про міський бюджет на 2016 рік. 

             Готують : фінансовий відділ міської ради, 

                               комісія з питань бюджету та економічного розвитку. 

5. Про план роботи міської ради на 2016 рік. 

             Готують : постійні комісії ради, виконавчі органи міської ради. 

6. Про план природоохоронних заходів місцевих фондів з охорони навколишнього 

середовища по Бурштинській міській раді на 2016 рік. 

             Готують : постійні комісії ради, виконавчі органи міської ради. 

7. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Бурштин та                           

с. Вигівка на 2016 рік. 

             Готують : постійні депутатські комісії ради, виконавчий орган міської ради. 

8 Про затвердження тарифу з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. 

             Готують : КП «Житловик», постійні депутатські комісії ради, 

9. Про розгляд заяв, що поступають у міжсесійний період. 

             Готують : постійні депутатські комісії ради, виконавчі органи міської ради. 

 

 ІІ квартал 2016 року 

1. Про виконання міського бюджету за І-й квартал 2016 року. 

 Готують : фінансовий відділ міської ради, 

                    комісія з питань бюджету та економічного розвитку. 

2. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2015 рік. 

            Готують :  КП «Житловик», виконавчий орган міської ради. 

3. Про затвердження проекту тарифу на централізоване водопостачання та 

водовідведення. 

            Готують :  КП «Житловик». 

4. Про роботу відділу економіки та промисловості виконавчого органу міської ради. 

            Готують : виконавчі органи міської ради. 

5. Про роботу комісії з питань бюджету та економічного розвитку. 

            Готують : комісія з питань бюджету та економічного розвитку. 

6. Про роботу відділу освіти і науки м. Бурштин за 2014-2015 навчальний рік. 



            Готують : виконавчі органи міської ради, комісія з питань гуманітарної політики. 

7. Про дотримання правил благоустрою на території міста Бурштин, забезпечення у ньому 

чистоти та належного санітарного стану. 

            Готують : виконавчі органи міської ради, 

                             комісія з питань будівництва, архітектури та ЖКГ. 

8. Про роботу комісії з питань гуманітарної політики. 

            Готують : комісія з питань гуманітарної політики. 

9. Про розгляд заяв, що поступають у міжсесійний період. 

            Готують : постійні депутатські комісії ради, виконавчі органи міської ради. 

 

ІІІ квартал 2016 року 

 

1. Про затвердження проекту тарифу з опалення і постачання гарячої води 

Готують : КП «Житловик», постійні депутатські комісії ради. 

2. Про затвердження проекту тарифу з перевезення та захоронення ТПВ. 

            Готують : КП «Житловик» ,постійні депутатські комісії ради. 

3. Про підготовку КП «Житловик» до осінньо-зимового періоду 2016-2017 роки. 

            Готують : комісія з питань будівництва, архітектури та ЖКГ, 

                              виконавчі органи міської ради. 

4. Про виконання міського бюджету за 6 місяців 2016 року. 

            Готують : фінансовий відділ міської ради, 

                               комісія з питань бюджету та економічного розвитку. 

5. Про підготовку відділу освіти і науки м. Бурштин до 2016-2017 навчального року. 

            Готують :  відділу освіти і науки міської ради, комісія з питань гуманітарної 

політики 

6. Звіт про роботу комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ. 

            Готують : постійна комісія ради з питань будівництва, архітектури та ЖКГ. 

7. Про роботу дошкільних закладів міста. 

            Готують : завідувачі ДНЗ, комісія з питань гуманітарної політики. 

8. Про роботу відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків. 

 Готують : виконавчі органи міської ради, 

                   комісія з питань гуманітарної політики. 

9. Про роботу відділу соціального захисту населення. 

            Готують :  виконавчі органи міської ради, 

                              комісія з питань гуманітарної політики. 

10. Про роботу служби у справах дітей. 

            Готують : виконавчий орган міської ради, 

                              комісія з питань гуманітарної політики. 

11. Про роботу фінансового відділу міської ради. 

            Готують : фінансовий відділ міської ради, 

                               комісія з питань бюджету та економічного розвитку. 

12. Про розгляд заяв, що поступають міжсесійний період. 

           Готують : постійні депутатські комісії ради, виконавчі органи міської ради. 

 

ІУ квартал 2016 року. 

 

1. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року. 

Готують : фінансовий відділ міської ради, 

                  комісія з питань бюджету та економічного розвитку. 

2. Звіт про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців. 

           Готують : постійна комісія законності та етики 

3. Про Програму соціально-екомічного та культурного розвитку міста на 2017 рік. 



           Готують : виконавчий комітет та постійні депутатські комісії ради. 

4. Про план роботи міської ради на 2017 рік. 

           Готують : постійні депутатські комісії ради, виконавчі органи міської ради. 

5. Про розгляд заяв, що поступають у міжсесійний період. 

           Готують : постійні депутатські комісії ради, виконавчі органи міської ради. 

 

 

 

ІІ. Питання для розгляду на засідання постійних комісій ради. 

 

І квартал 2016 р. 

- Про міський бюджет на 2016 рік. 

- Про підсумки виконання Програми соціально-екномічного та культурного розвитку                   

м. Бурштин та с. Вигівка та Плану природоохоронних заходів місцевих фондів з охорони 

навколишнього середовища по Бурштинській міській раді за 2015 рік. 

- Про виконання міського бюджету за 2015 рік. 

 

ІІ квартал 2016 р. 

 

- Про хід виконання міського бюджету  за І квартал 2016 року. 

- Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2015 рік. 

- Про дотримання правил благоустрою на території міста Бурштин, забезпечення у ньому 

чистоти та належного санітарного стану. 

 

ІІІ квартал 2016 р. 

 

- Про підготовку КП «Житловик» до осінньо-зимового періоду 2016-2017 роки. 

- Про виконання міського бюджету за 6 місяців 2016 року. 

- Про підготовку відділу освіти і науки м. Бурштин до 2016-2017 навчального року. 

 

ІУ квартал 2016 р. 

 

- Про міський бюджет на 2017 р. 

 

 

Плани роботи постійних комісій затверджуються на засіданнях постійних комісій з 

урахуванням цих заходів. 

 

 

3. Звіти депутатів про виконану роботу на округах (згідно графіку). 

 

4. Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів висловлених на сесіях міської ради, 

доведення їх до виконавців для вжиття заходів щодо їх реалізації та інформування 

депутатів. 

 

                                 Готують : секретар ради  - постійно. 

 


