
                                       Додаток 

        До рішення міської ради 

                   від 28.01.2016 р. № 05/06 -16 

 

 

 

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

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

10.Про фінансово-господарську діяльність КП « Редакція газети «Бурштинський вісник»» 

за 2015 рік. 

            Готують :  КП « Редакція газети «Бурштинський вісник»», виконавчий орган 

міської ради. 

11.Про фінансово-господарську діяльність КО « Бурштинська центральна міська лікарня». 

            Готують :  КО « Бурштинська центральна міська лікарня», виконавчий орган 

міської ради. 

12.Про фінансово-господарську діяльність КП « Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради». 

            Готують :  КП « Капітальне будівництво Бурштинської міської ради», виконавчий 

орган міської ради. 

13. 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 затвердження проекту тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. 

            Готують :  КП «Житловик». 

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

            Готують : виконавчі органи міської ради. 

4.  Про роботу відділу освіти і науки м. Бурштин за 2015-2016 навчальний рік. 

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

5. 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. 

6. Звіт громадських організацій міста за використані кошти , надані з бюджету 

Бурштинської міської ради у 2015 році. 

            Готують : виконавчі органи міської ради, ГО міста. 

7. 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 : КП «Житловик» , 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.  Про роботу дошкільних закладів міста. 

            Готують : завідувачі ДНЗ, комісія з питань гуманітарної політики. 

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

 Готують : виконавчі органи міської ради, 

                   комісія з питань гуманітарної політики. 

8. Про роботу відділу соціального захисту населення. 

            Готують :  виконавчі органи міської ради, 

                              комісія з питань гуманітарної політики. 

9. Про роботу служби у справах дітей. 

            Готують : виконавчий орган міської ради, 

                              комісія з питань гуманітарної політики. 

10. Про роботу фінансового відділу міської ради. 

            Готують : фінансовий відділ міської ради, 

                               комісія з питань бюджету та економічного розвитку. 

11. Про роботу сектору містобудування і архітектури. 

            Готують : комісія з питань будівництва, архітектури та ЖКГ, 

                              виконавчі органи міської ради. 

 

12. Про розгляд заяв, що поступають міжсесійний період. 



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

 

 

ІV 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 -   економічного 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 роботу комісії з питань бюджету та економічного розвитку за 2016 рік . 

            Готують : комісія з питань бюджету та економічного розвитку. 

6. Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2016 рік . 

            Готують : комісія з питань гуманітарної політики. 

7. Про роботу комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ за 2016 рік . 

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

8. Про роботу комісії з питань законності та етики за 2016 рік . 

            Готують : постійна комісія ради з питань законності та етики. 

9. Про роботу комісії земельної та з питань екології за 2016 рік . 

            Готують : постійна комісія ради земельна та з питань екології. 

10. 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. 

 

 

 

 



ІV квартал 2016 р. 

 

- Про міський бюджет на 2017 р. 

      -    Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року. 

 

 

 

Плани роботи постійних комісій затверджуються на засіданнях постійних комісій з 

урахуванням цих заходів. 

 

 

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

 

IV. 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. 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                          Богдан Рибчук 


