Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 19.12.2017

№ 259

Про перспективний план роботи
виконавчого комітету на 2018 рік
та І квартал 2018 року
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 2018
рік згідно з додатком.
2. Затвердити план роботи виконавчого комітету на І квартал 2018 року згідно з
додатком.
3. Першому заступнику міського голови, заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконкому, керівникам,
начальникам відділів, структурних підрозділів, секторів, служб виконавчого
комітету міської ради забезпечити виконання п.1-2 даного рішення, уточнювати
його у квартальних та поточних планах роботи.
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення
покласти на головного відповідального виконавця – організаційний відділ
виконавчого комітету міської ради (Любов Кривенко).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами
виконкому Світлану Видай.

Перший заступник
міського голови

Володимир Гулик

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 19.12.2017 № 259
Перспективний план роботи
виконавчого комітету міської ради на 2018 рік
І. Засідання виконавчого комітету міської ради та загальноміські заходи.
Січень
1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради.
1.1. Про виконання плану роботи виконавчого комітету міської ради за 2017 рік.
1.2. Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у структурних підрозділах
міської ради у 2017 році.
1.3. Про стан роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітет і міської ради за
2017 рік.
1.4. Про план основних заходів цивільного захисту міста Бурштина на 2018 рік.
2. Заходи загальноміського значення.
2.1. Новорічно-Різдвяні свята, театралізовані дійства.
2.2. Тематичні заходи з нагоди відзначення 109-ї річниці від дня народження провідника
ОУН, Героя України Степана Бандери.
2.3. Урочистості до Дня Соборності України з нагоди 98-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 100-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 2017 рік.
1.3. Про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста
Бурштина та села Вигівки на 2018 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
29-ї річниці виведення військ з Афганістану.
Березень
1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради.
1.1. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ квартал 2018 року.
2. Заходи загальноміського значення.
2.1. Заходи присвячені вшануванню 204-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 мобілізаційну готовність у місті Бурштині та забезпечення потреб Галицького
районного військового комісаріату.
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 стан військового обліку та бронювання військовозобов’язаних на підприємствах,
в організаціях і установах та заходи щодо його поліпшення у 2018 році.
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 2018 року.
1.2. Про стан виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» та пільг пільговим категоріям населення.
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 22-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 2018
року.
1.3 Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах Бурштинської міської
ради за І півріччя 2018 року.
1.4 Про стан роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради за І
півріччя 2018 року.
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 2018 року .
1.2. Про виконання міського бюджету м.Бурштина за І півріччя 2018 року.
1.3. Про стан підготовки навчальних закладів міста до нового 2018-2019 навчального року
та роботи в осінньо-зимовий період.
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 стан організації відпочинку і оздоровлення дітей та молоді міста Бурштина у 2018
році.
1.2. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на четвертий квартал 2018 року.
1.3. Про фактичну мережу загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міста на
2018-2019 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.
2.4. Святкові заходи з нагоди відзначення Дня міста.
Жовтень
1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради.
1.1. Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року.
1.2. 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 46-ї річниці створення УПА.
2.2.Тематичні програми, приурочені 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.
1.5. Про стан колективно-договірного регулювання.
2. Заходи загальноміського значення.
1.1. Віче-спомин з нагоди 100-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 2019 рік.
1.2. Про перспективний план роботи виконавчого комітету міської ради на 2019 рік.
1.3. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на перший квартал 2019 року.
1.4. Звіт про роботу виконавчого комітету у 2018 році.
2. Заходи загальноміського значення.
2.1. День місцевого самоврядування.
2.2.Урочистості до відзначення 27-ї річниці
Всеукраїнського референдуму щодо
проголошення Незалежності України.
2.2. Театралізовані дійства, святкові програми до Святого Миколая.
2.3. Новорічні програми, дитячі ранки у навчальних закладах міста

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.
6. Засідання опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради.
7. Проведення кожного другого четверга нарад та семінарів по роботі з документами та
виконавській дисципліні з відповідальними за ведення діловодства у структурних
підрозділах міської ради.
ІІІ. Перелік заходів спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту на 2018 рік
(додається).
ІV. Орієнтовний календарний графік проведення засідань виконавчого комітету
міської ради на 2018 рік (додається).

Керуючий справами виконкому

Світлана Видай

Орієнтовний календарний графік
проведення засідань виконавчого комітету
Бурштинської міської ради на 2018 рік
Кінцевий термін
подачі проектів рішень, документів та
матеріалів для розгляду на
черговому засіданні

Дата проведення чергового засідання
виконкому міської ради

03.01.2018

25.01.2018

02.02.2018

26.02.2018

05.03.2018

29.03.2018

03.04.2018

24.04.2018

04.05.2018

31.05.2018

05.06.2018

27.06.2018

03.07.2018

25.07.2018

07.08.2018

30.08.2018

04.09.2018

26.09.2018

09.10.2018

31.10.2018

06.11.2018

29.11.2018

05.12.2018

27.12.2018

Перелік заходів спрямованих на
розвиток фізичної культури і спорту на 2018 рік
№
з/п
1
3
4

5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Найменування заходу

Термін проведення

Загальноміська руханка з нагоди відзначення
Міжнародного дня здоровя
Фотовиставка з життя велоспільноти .
«Будні.Мандри.Покатушки»
Першість ДЮСШ з веслування на байдарках і каное
серед спортивних груп ДЮСШ по ЗФП і СФП (відкриття
сезону)
Міські спортивні змагання серед навчальних закладів з
футболу
Міські спортивні змагання серед навчальних закладів з
легкої атлетики
Молодіжна акція з прибирання спортивних майданчиків
міста
«Спорт для всіх – спільна турбота»
Засідання Координаційної ради з питань оздоровлення
дітей реалізації молодіжної політики, розвитку фізичної
культури і спорт
Чемпіонат України з марафону ( Бурштинська команда з
веслування на байдарках)
Перегляд презентації «Спортивна Реформа актуальність
та сьогодення»
Проведення заходів до Дня Європи в Україні (велопробіг
Польща –Україна)
Спортивно-відпочинковий табір.
Пришкільні табори з спортивно оздоровчим
спрямуванням «Здорові діти твої Україно»
Проведення молодіжних героїко-патріотичних заходів та
спортивних заходів до Дня Конституції, Дня молоді, Дня
молодіжних та громадських організацій (28 червня)
Конкурс «Кращий спортивний журналіст»
Турнір зі спортивної рибалки
Міський турнір зі шахів
Спортивні заходи приуроченні до Дня Незалежності
України
Спортивна спартакіада присвячена 463 річниці Дня міста
Бурштин
Заходи присвяченні Дню фізичної культури та спорту
Квест - гра спортивного орієнтування на місцевості
Заходи приуроченні Дню Козацтва України
Спортивні заходи до Дня студента
Заходи до дня місцевого самоврядування

березень
березень
березень
березень
березень
квітень
квітень
травень
травень
травень
червень
червень
червень
липень
липень
липень
серпень
вересень
вересень
вересень
жовтень
листопад
грудень

Додаток
до рішенням виконкому
міської ради
19.12.2017 № 259

Міжнародні, державні, професійні свята та пам’ятні дати у 2018 році
Назва свят, професійних дат
Новий рік
Різдво Христове
День Соборності України
День пам’яті жертв Голокосту
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
День соціальної справедливості
День Героїв Небесної Сотні
Міжнародний жіночий день
День землевпорядника
День українського добровольця
День працівника податкової та митної справи України
День працівників житлово-комунального господарства і побутового
обслуговування населення
Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз
День Служби безпеки України
День Національної гвардії України
День геолога
Пасха (Великдень)
День працівників ракетно-космічної галузі України
День пожежної охорони
День пам’яток історії та культури
День довкілля
День Чорнобильської трагедії
День охорони праці
День пам’яті та примирення
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
День матері

День вишиванки
День боротьби за права кримськотатарського народу
День банківських працівників
День Європи
День науки
День пам’яті жертв політичних репресій
День слов’янської писемності і культури
День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження
День хіміка
Трійця
День прикордонника
Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй
День захисту дітей
День працівників водного господарства
День працівників місцевої промисловості

Дата
проведення
01 січня
07 січня
22 січня
27 січня
15 лютого
20 лютого
20 лютого
08 березня
10 березня
14 березня
18 березня
18 березня
24 березня
25 березня
26 березня
01 квітня
08 квітня
12 квітня
17 квітня
18 квітня
21 квітня
26 квітня
28 квітня
08 травня
09 травня
13 травня

17 травня
18 травня
20 травня
19 травня
19 травня
20 травня
24 травня
26 травня
27 травня
27 травня
28 травня
29 травня
01 червня
03 червня
03 червня

День журналіста
День працівників легкої промисловості
День працівника фондового ринку
День медичного працівника
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
День державної служби
День молодіжних та дитячих громадських організацій
День молоді
День Конституції України
День архітектури України
День судового експерта
День працівника природно-заповідної справи
День родини
День рибалки
День українських миротворців
День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
День бухгалтера
День хрещення Київської Русі – України
День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
День працівників торгівлі
День високомобільних десантних військ
День Національної поліції України
День Повітряних Сил Збройних Сил України
День військ зв’язку
День працівників ветеринарної медицини
День будівельника
День археолога
День пасічника
День Державного Прапора України
День незалежності України
День авіації
День шахтаря
День знань
День нотаріату
День підприємця
День військової розвідки України
День українського кіно
День фізичної культури і спорту
День танкістів
День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
День фармацевтичного працівника
День винахідника і раціоналізатора
День міста Бурштин
День працівника лісу
День рятівника
День миру
День партизанської слави
День машинобудівника
День туризму
Всеукраїнський день бібліотек
День усиновлення
День ветерана

06 червня
10 червня
12 червня
17 червня
22 червня
23 червня
24 червня
24 червня
28 червня
01 липня
04 липня
07 липня
08 липня
08 липня
15 липня
15 липня
16 липня
28 липня
29 липня
29 липня
02 серпня
04 серпня
05 серпня
08 серпня
12 серпня
12 серпня
15 серпня
19 серпня
23 серпня
24 серпня
25 серпня
26 серпня
01 вересня
02 вересня
02 вересня
07 вересня
08 вересня
08 вересня
09 вересня
09 вересня
15 вересня
15 вересня
17 вересня
16 вересня
17 вересня
21 вересня
22 вересня
23 вересня
27 вересня
30 вересня
30 вересня
01 жовтня

Міжнародний день людей похилого віку
День працівників освіти
День юриста
День працівників стандартизації та метрології
День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби
День художника
День Українського козацтва
День захисника України
Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози
День працівників целюлозно-паперової промисловості
День працівників харчової промисловості
День визволення України від фашистських загарбників
День автомобіліста і дорожника
День інженерних військ
День ракетних військ і артилерії
День залізничника
День працівника соціальної сфери
День української писемності та мови
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного
мистецтва
День працівників радіо, телебачення та зв’язку
День морської піхоти
День студента
День працівників сільського господарства
День працівників гідрометеорологічної служби
День скловиробника
День Гідності та Свободи
День пам’яті жертв голодоморів
Всесвітній день боротьби зі СНІДом
День працівників прокуратури
Міжнародний день інвалідів в Україні
День працівників статистики
Міжнародний день волонтера
День Збройних Сил України
День місцевого самоврядування
День благодійництва
День прав людини
День Сухопутних військ України
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
День працівників суду
День працівника державної виконавчої служби
День адвокатури
День енергетика
День працівників дипломатичної служби
День працівників архівних установ
Різдво Христове
Керуючий справами виконкому

01 жовтня
07 жовтня
08 жовтня
10 жовтня
14 жовтня
14 жовтня
14 жовтня
14 жовтня
20 жовтня
20 жовтня
21 жовтня
28 жовтня
28 жовтня
03 листопада
03 листопада
04 листопада
04 листопада
09 листопада
09 листопада
16 листопада
16 листопада
17 листопада
18 листопада
19 листопада
19 листопада
21 листопада
24 листопада
01 грудня
01 грудня
03 грудня
05 грудня
05 грудня
06 грудня
07 грудня
09 грудня
10 грудня
12 грудня
14 грудня

Світлана Видай

15 грудня
17 грудня
19 грудня
22 грудня
22 грудня
24 грудня
25 грудня

