
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

28.04.2016                                                                                                   №  79 

 

 

Про план роботи виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради на ІІ квартал 2016 року 

 

Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розділу третього Регламенту виконавчого комітету міської ради затвердженого 

рішенням виконавчого комітету від 26.11.2015 року № 213 «Про регламент виконкому 

міської ради»,  з метою ефективного впровадження заходів щодо покращення 

життєдіяльності  громади міста, вдосконалення системи планування діяльності 

виконавчих органів Бурштинської міської ради, на підставі пропозицій керівників 

виконавчих органів міської ради  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ квартал 2016 

року згідно з додатком 1. 

 

2. Заступникам міського голови, керуючій справами, начальникам відділів, служб 

та секторів міської ради забезпечити своєчасну і якісну підготовку питань на розгляд 

виконавчого комітету.  

 

4. Міському голові, заступникам міського голови, керуючій справами виконкому, 

працівникам виконавчого органу міської ради забезпечити виконання  прийнятих рішень 

та заходів, передбачених планом роботи. 

 

5. Організаційному відділу розмістити дане рішення на офіційному веб-сайті 

Бурштинської міської ради. 

 

 6.  Рішення виконавчого комітету від 25.12.2015 № 240 «Про план роботи 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради на І квартал 2016 року» з контролю 

зняти. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  міського голову Р.Джуру. 

 

 

 

Міський голова                                                               Роксолана Джура 
  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

         Додаток 1 

         до рішення виконкому 

         від 28.04.2016 № 79 

 

І. Основні питання для розгляду  на засіданнях виконавчого комітету міської ради 

 

1. Про затвердження регламенту інформаційного обміну в межах міської 

інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій. 

          квітень 

                                                                 М.Німченко    

2. Про погодження заяви ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» про наміри виконання 

реконструкції енергоблоку № 10 ВП «ДТЕК Бурштинська ТЕС» 

                                                           Травень 

           В.Данилюк 

3. Про затвердження Інструкції з діловодства у Бурштинській міській раді та її 

виконавчих органах, комунальних підприємствах, організаціях. 

           Червень 

           С. Видай 

4.      Про план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ півріччя 2016 року 

            Червень  

            С.Видай 
 

Питання,  

які будуть розглянуті на засіданнях виконавчого комітету міської ради  

в порядку контролю. 

 

1. Про стан організації  харчування  в навчальних закладах м. Бурштин 

    Відповідальні за підготовку: Н. Кицела, І.Томин 

 

Організаційні заходи. 

1. Апаратна нарада у міського голови. 

    Щопонеділка 

    Р.Джура 

      2. Засідання комісії з питань захисту прав дитини. 

    У разі потреби 

    Р.Джура 
3. Засідання адміністративної комісії при виконкомі міської ради. 

            По мірі надходження заяв 

В.Гулик 

      4.    Засідання  опікунської ради. 

    Щомісячно 

    Н.Кицела        

      5.  Засідання  громадської комісії з житлових питань. 

    Щомісячно 

    Н.Кицела 

       6.  Засідання комісії з питань розрахунків обсягів компенсацій витрат автомобільним 

транспортом загального користування. 

    У разі потреби 

    Н.Кицела 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Продовження додатку 1 

 

7.   Засідання комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу 

учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

По мірі надходження заяв 

Н. Кицела 

8. Засідання експертної комісії. 

    У разі потреби 

    Н.Кицела 

9. Засідання конкурсної комісії 

                                                У разі потреби 

    Н.Кицела 

      10. Засідання комісії по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності. 

    У разі потреби 

    Н.Кицела 

      11. Засідання постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами. 

    У разі потреби 

    В.Гулик         

      12. Надання методичної, консультативної та практичної допомоги працівникам , 

структурним підрозділам виконавчого органу міської ради по веденню діловодства  у 

виконавчому комітеті міської ради (проведення дня контролю) 

    Впродовж кварталу 

    С. Видай, М.Яцик 

      

 

Проведення  масових заходів на території міської ради. 

 

Квітень 

 

Всесвітній день сміху(01)  

Всесвітній день здоров’я   

Міжнародний день Землі (22) 

Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) (24) 

Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля (26) 

Всесвітній день охорони праці (28) 

 

1. Молодіжна акція з прибирання спортивних майданчиків міста «Спорт для всіх-

спільна турбота» 

2. Проведення презентації відеоролика «Здоровий Я, здорова Україна» в навчальних 

закладах міста 

3. Проведення презентації «Програми національного патріотичного виховання» 

 

Травень 

 

Пасха (01) 

Міжнародний день боротьби за права інвалідів (05) 

День пам’яті та примирення; Дня Перемоги(09)  

День Матері  

День Європи в Україні 

Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням  

День героїв  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         Продовження додатку 1 

 

4. Проведення заходів до Дня Європи в Україні (навчально-пізнавальні лекції в 

навчальних закладах міста. 

 

 

         Червень 

 

Міжнародного дня захисту дітей (01) 

День медичного працівника 

Трійця. Зелені свята.  

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні  

День державної служби (23) 

Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками і їх незаконним обігом  

20 –а річниця Конституції України. Дня молоді.(28)  

 

 

5. Проведення молодіжної акції «Молодь проти наркотиків» до Міжнародного дня 

боротьби із зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним 

розповсюдженням» 

6. Проведення героїко-патріотичних заходів до Дня Конституції, Дня молоді, Дня 

молодіжних та громадських організацій. 

 

 

 Керуюча справами 

  виконавчого комітету     С.Видай 
 

 

 

 

 

 

 

 


