
 
 

Проект рішення 

виконавчого комітету 

 

 

 

від 28.12.2016 р.                                                                                                        №304   

 

 

Про перспективний план роботи 

виконавчого комітету на 2017 рік 

      

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 26.11.2015 року № 213  „Про регламент виконкому міської 

ради”, беручи до уваги пропозиції відділів, служб, секторів, структурних підрозділів, 

головних спеціалістів міської ради, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити перспективний план роботи виконавчого комітету міської ради на 2017 рік 

згідно з додатком. 

 2. Першому заступнику міського голови, керуючому справами виконкому, заступникам 

міського голови, керівникам, начальникам відділів, структурних підрозділів, секторів, 

служб виконавчого комітету міської ради забезпечити виконання перспективного плану, 

уточнювати його у квартальних та поточних планах роботи. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 

покласти на головного відповідального виконавця – організаційний відділ виконавчого 

комітету міської ради (Любов кривенко)). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому 

Світлану Видай. 

  
  

 

Міський голова                                                 Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 
Керуючий справами виконкому    Світлана Видай 

 

Перший заступник  

міського голови       Володимир Гулик 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів   Надія Кицела 

 

Секретар ради       Богдан Рибчук 

 

 



                                                                               
             Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від  ____________   № _______ 

                                                       
Перспективний план роботи  

виконавчого комітету міської ради на 2017 рік 

 
І. Засідання виконавчого комітету міської ради та загальноміські заходи. 

 

Січень 

1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

1.1. Про організацію харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста. 

1.2. Про виконання плану роботи виконавчого комітету міської ради за ІІ півріччя 2016 

року. 

1.3. Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у виконавчих органах 

міської ради у 2016 році. 

2. Заходи загальноміського значення. 

2.1. Новорічно-Різдвяні свята, театралізовані дійства, фестивалі Різдвяної пісні. 

2.2. Тематичні заходи з нагоди відзначення 108-ї річниці від дня народження провідника 

ОУН, Героя України Степана Бандери. 

2.3. Урочистості до Дня Соборності України  з нагоди 97-річчя від Дня Злуки УНР і ЗУНР 

в єдину Українську державу.  

2.4. Тематичні заходи, приурочені до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. 

2.7. Тематичні заходи до відзначення 99-ї річниці битви під Крутами (День пам’яті Героїв 

Крут). 

Лютий 

 

1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

1.1. Про виконання бюджету міста за 2016 рік. 

1.2. Про стан розгляду звернень громадян в структурних підрозділах міської ради за 2016 

рік відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 „Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 

на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. 

1.3. Про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Бурштина та села Вигівки на 2017 рік . 

2. Заходи загальноміського значення. 

2.1. Святкові програми до Міжнародного дня української мови.  

2.2. Святкові дійства до Дня Святого Валентина.  

2.3. Тематичні заходи до Дня Героїв Небесної Сотні. 

2.4. Урочистості до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 

28-ї річниці виведення військ з Афганістану. 

 

Березень 

 

1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

1.1. 1.2. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ квартал 2017 року. 

2. Заходи загальноміського значення. 

2.1. Заходи присвячені вшануванню 203-ої  річниці від дня народження Т.Г.Шевченка. 

2.2. Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги. 

 

 



Квітень 

 

1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

1.1. Про організацію відпочинку і оздоровлення дітей та молоді міста Бурштина у 2017 

році. 

1.2. Звіт начальника відділу соціального захисту населення щодо реалізації Єдиної 

технології прийому громадян в частині забезпечення своєчасності прийому, призначення 

та виплати державних соціальних допомог та субсидій. 

2. Заходи загальноміського значення. 

2.1. Тематичні заходи до Великодніх свят.  

2.2. Відзначення в місті Міжнародного дня спорту. 

2.3. Тематичні заходи, приурочені 31-й річниці трагедії на ЧАЕС. 

2.4. Проведення Всеукраїнської акції з благоустрою та екологічної акції «Зробимо Україну 

чистою разом!» 

Травень 

 

1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

1.1. Про підготовку навчальних закладів міста до нового 2017-2018 навчального року. 

2. Заходи загальноміського значення. 

2.1. День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.  

2.2. Святкові концертні програми до Дня матері.  

2.3. День Героїв. Вшанування  героїв поколінь  і вояків УПА , учасників визвольних 

змагань , учасників бойових дій в зоні АТО, Героїв «Небесної Сотні».  

2.4. День Європи. 

Червень 

 

1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

1.1. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на третій квартал 2017 року. 

1.2. Про стан виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» та інших нормативно-правових актів з цих питань. 

2. Заходи загальноміського значення. 

2.1. Святкові концертні програми до Міжнародного дня захисту дітей  та літніх 

оздоровчих таборів. 

2.2. День медичного працівника. 

2.3. День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 

2.4. День молоді. 

2.5. Святкові урочистості та програми до відзначення  21-ї річниці  прийняття Конституції 

України. 

Липень 

 

1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

1.1. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2017 року. 

1.2. Про виконання плану роботи виконавчого комітету міської ради за І півріччя 2017 

року. 

1.3 Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах Бурштинської міської 

ради за І півріччя 2017 року. 

1.4 Про стан роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради за І 

півріччя 2017 року. 

2. Заходи загальноміського значення. 

2.1. Святкування 20-ої річниці від дня заснування Бурштинського НВК. 

 

 

 



 

Серпень 

1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

1.1. Про стан розгляду звернень громадян в структурних підрозділах міської ради за І 

півріччя 2017 року відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 року № 

109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування”. 

2. Заходи загальноміського значення. 

2.1. Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України. 

2.2. Святкові заходи з нагоди 26-ї річниці Незалежності України. 

2.3. Святкові урочистості, програми присвячені 161-й річниці з дня народження 

українського поета, прозаїка та драматурга І.Франка. Франкові читання. 

 

Вересень 

 

1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

1.1. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на четвертий квартал 2017 року. 

1.2. Про фактичну мережу загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міста на 

2017-2018 навчальний рік. 

2. Заходи загальноміського значення. 

2.1. Святкові заходи до Всеукраїнського дня бібліотек. 

2.2. Спартакіада працівників фізичної культури і спорту навчальних закладів міста. 

2.3. Спортивне свято з відзначення Дня фізичної культури і спорту. 

 

Жовтень 

 

1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

1.1. Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2017 року. 

1.2. Про стан підготовки навчальних закладів міста до нового 2017-2018 навчального року 

та роботи в осінньо-зимовий період . 

1.3. Про стан соціального захисту ветеранів війни, праці, інвалідів всіх груп та категорій, 

осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. 

2. Заходи загальноміського значення. 

2.1. Відзначення з нагоди 45-ї річниці створення УПА.  

2.2. Тематичні програми, приурочені 75-ій річниці створення УПА, Дню українського 

козацтва та Дню захисника Вітчизни. 

 

Листопад 

 

1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

1.1.Про План підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 

2018 рік 

1.2. Про розгляд проекту Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштин та села 

Вигівки на 2018 рік. 

1.3. Про роботу «Мобільного соціального офісу» 

1.4. Про стан дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці. 

1.5. Про стан соціально-економічного захисту найманих працівників і стану колективно-

договірного регулювання. 

2. Заходи загальноміського значення. 

1.1.  Віче-спомин з нагоди 99-ої річниці проголошення ЗУНР "Листопадова революція". 

1.2. Святкові заходи, урочистості до відзначення Дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва. 



1.3. Тематичні заходи на вшанування пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій. 

Віче-реквієм "Пам'яті свіча". 

1.4. Тематичні заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи. 

 

Грудень 

 

1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

1.1. Про проект бюджету міста на 2018 рік. 

1.2. Про перспективний план роботи виконавчого комітету міської ради на 2018 рік. 

1.3. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на перший квартал 2018 року. 

2. Заходи загальноміського значення. 

2.1. День місцевого самоврядування. 

2.2.Урочистості до відзначення 26-ї річниці  Всеукраїнського референдуму щодо  

проголошення Незалежності України.  

2.2. Театралізовані дійства, святкові програми до Святого Миколая. 

2.3. Новорічні програми, дитячі ранки. 

 

 

ІІ. 1. Комплексне вивчення робочими групами виконавчого комітету міської ради 

роботи виконавчих органів та надання практичної допомоги. 

2. Проведення виїзних днів прийому громадян міським головою за місцем проживання в 

селі Вигівка. 

3. Наради з керівниками структурних підрозділів, відділів, секторів, служб тощо міської 

ради. 

4. Проведення засідань постійно діючих та профільних комісії виконавчого органу міської 

ради. 

5.Проведення зустрічей з представниками політичних партій, громадських організацій, 

духовенства. 

 

ІІІ. Перелік заходів спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту на 2017 рік 

(додається). 

 

ІV. Орієнтовний календарний графік проведення засідань виконавчого комітету 

міської ради на 2017 рік  (додається). 

 

 

 

Керуючий справами виконкому     Світлана Видай  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Орієнтовний календарний графік 

проведення засідань виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради на 2017 рік 

 

 

Кінцевий термін 

подачі проектів рішень, документів та 

матеріалів для розгляду на  

черговому засіданні 

Дата проведення чергового засідання 

виконкому міської ради 

03.01.2017 26.01.2017 

01.02.2017 23.02.2017 

01.03.2017 23.03.2017 

03.04.2017 26.04.2017 

03.05.2017 24.05.2017 

01.06.2017 23.06.2017 

03.07.2017 26.07.2017 

01.08.2017 23.08.2017 

31.08.2017 22.09.2017 

28.09.2017 20.10.2017 

01.11.2017 24.11.2017 

03.12.2017 26.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перелік заходів спрямованих на 

 розвиток фізичної культури і спорту на 2017 рік  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін проведення 

1 Загальноміська руханка з нагоди відзначення Міжнародного 

дня здоровя 

березень 

3 Фотовиставка з життя велоспільноти . 

«Будні.Мандри.Покатушки» 

березень 

4 Першість ДЮСШ з веслування на байдарках і каное серед 

спортивних груп ДЮСШ по ЗФП і СФП  (відкриття сезону) 

березень 

5 Міські спортивні змагання серед навчальних закладів з 

футболу 

березень 

6 Міські спортивні змагання серед навчальних закладів з легкої 

атлетики 

березень 

7 Молодіжна акція з прибирання спортивних майданчиків міста 

 «Спорт для всіх – спільна турбота»  

квітень 

8 Засідання Координаційної ради з  питань оздоровлення дітей 

реалізації молодіжної політики, розвитку фізичної культури і 

спорт 

квітень 

9 Чемпіонат України з марафону ( Бурштинська команда з 

веслування на байдарках) 

травень 

10 Перегляд презентації «Спортивна Реформа актуальність та 

сьогодення» 

травень 

11 Проведення заходів до Дня Європи в Україні (велопробіг 

Польща –Україна) 

травень 

12 Спортивно-відпочинковий табір. червень 

13 Пришкільні табори з спортивно оздоровчим спрямуванням 

«Здорові діти твої Україно» 

червень 

14 Проведення молодіжних героїко-патріотичних заходів та 

спортивних заходів до Дня Конституції, Дня молоді, Дня 

молодіжних та громадських організацій (28 червня) 

червень 

15 Конкурс  «Кращий спортивний  журналіст»  липень 

16 Турнір зі спортивної рибалки липень 

17 Міський турнір зі шахів липень 

18 Спортивні заходи приуроченні  до Дня Незалежності України серпень 

19 Спортивна спартакіада присвячена 463 річниці Дня міста 

Бурштин 

вересень 

20 Заходи  присвяченні Дню фізичної культури та спорту вересень 

21 Квест - гра спортивного орієнтування на місцевості вересень 

22 Заходи приуроченні Дню Козацтва України жовтень 

23 Спортивні заходи  до Дня студента  листопад 

24 Заходи до дня місцевого самоврядування  грудень 


