Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 24.06.2021

№ 104

Про затвердження Плану роботи
виконавчого комітету Бурштинської
міської ради на друге півріччя 2021 року
Відповідно до Регламенту виконавчого комітету Бурштинської міської ради, з метою
планування діяльності виконавчого комітету міської ради, враховуючи пропозиції керівників
виконавчих органів міської ради, старост старостинських округів, керуючись ст. 52, ч. 6
ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
вирішив:
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Бурштинської міської ради на друге
півріччя 2021 року (додається).
2. Керівникам виконавчих органів Бурштинської міської ради, старостам
старостинських округів територіальної громади:
2.1. Забезпечити своєчасну та якісну підготовку питань на розгляд виконавчого
комітету Бурштинської міської ради, реалізацію намічених заходів згідно з затвердженим
планом.
2.2. Забезпечити організоване проведення масових заходів у територіальній громаді,
зустрічей з представниками трудових колективів, урочистих заходів з нагоди відзначення
загальнодержавних, загальноміських та професійних свят, ювілеїв, враховуючи перелік
державних, професійних свят та пам’ятних дат у 2021 році.
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на першого заступника міського
голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів згідно з
розподілом обов’язків та на керуючого справами виконкому.

Міський голова

Василь Андрієшин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому міської ради
від 24.06.2021 № 104
ПЛАН
роботи виконавчого комітету міської ради
на друге півріччя 2021 року
I. Перелік питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету
№
п/п

Назва питання

1.

Про заходи з підготовки
об'єктів ЖКГ та бюджетної
сфери до роботи в осінньозимовий період 2021-2022 рр.

2.

Про стан роботи із
соціального захисту одиноких
та непрацездатних громадян,
надання послуг надомного
обслуговування одиноких
перестарілих громадян

3.

Про підготовку заходів щодо
відзначення 30-ї річниці
незалежності України та Дня
міста

4.

Про роботу закладів культури
на території Насташинського
та Озерянського
старостинського округу

5.

Про хід виконання рішення
виконкому №8 від 28.01.2021

Відповідальні за
підготовку

Термін
розгляду
питання

Доповідач

І.Драгун,
В.Чуйко
Відділ ЖКГ та
комунального
майна
КП «Житловик»
Відділ освіти і
науки
Відділ культури і
туризму
КНП «ЦПМСД»
КНП «
Бурштинська
міська
центральна
лікарня»
В.Чуйко
Відділ
соціального
захисту
населення

Липень

І.Бандура
І.Томин
Т.Зорій
О.Савчин
В.Василик

Липень

С.Коцур

В.Чуйко
Н.Кицела
Організаційний
відділ
Відділ культури і
туризму
Т.Зорій

Липень

Т.Зорій

Серпень

Керівники
закладів
культури

І.Драгун
І.Бандура

Серпень

І.Драгун

6.

7.

« Про визначення
уповноважених осіб, які
мають право складати
протоколи про
адміністративні
правопорушення» та
дотриманння Правил
благоустрою населених
пунктів , належного
санітарного порядку на
території міської ради
Про підсумки роботи з
документами та рівень
виконавської дисципліни за
перше півріччя 2021 році
Про підсумки організації
оздоровлення дітей в літній
період

Н.Кицела
Загальний відділ
міської ради

Вересень

М.Яцик

Відділ молоді і
спорту
Відділ освіти і
науки

Вересень

М.Козар

Р.Стасько
Відділ кадрової
роботи та
військового
обліку
В.Чуйко
Відділ освіти і
науки
Старости
старостинських
округів

Жовтень

І.Фітак

Жовтень

І.Томин
Директори
ДНЗ

8.

Про стан військово-облікової
роботи на території міської
ради

9.

Про роботу дошкільних
закладів на території
Бовшівського та
Задністрянського
старостинського округу

10.

Про здійснення належного
догляду батьками за дітьми в
родинах, які перебувають на
обліку сімей, які опинилися в
складних життєвих
обставинах
Про хід виконання заходів
Стратегії розвитку міста
Бурштина на період до 2030
року

В.Чуйко
Служба у
справах дітей
Відділ освіти і
науки міської
ради
І.Драгун
Р.Стасько
В.Чуйко
Відділ економіки
і промисловості
міської ради

Листопад

С.Козар
І.Томин

Листопад

М.Назар

Про схвалення проект
бюджету Бурштинської
міської територіальної
громади на 2022рік
Про проект Програми
соціально-економічного
розвитку міської ради на 2022

Р.Стасько
Фінансовий
відділ міської
ради
Р.Стасько
І.Драгун
В.Чуйко

Грудень

О.Петровська

Гудень

М.Назар

11.

12.

13.

14.

рік

Відділ економіки
і промисловості
міської ради

Про реалізацію проектів
«Громадський бюджет» та
«Громада своїми руками»

В.Чуйко
Р.Стасько
І.Драгун

Грудень

Я.Штогрин

ІІ. Наради, семінари, засідання комісій
Наради, які проводить міський голова:
- із заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому,
начальниками відділів, керівниками та завідувачами, спеціалістами виконавчих органів
виконавчого комітету міської ради – щопонеділка;
- з керівниками підприємств з питань роботи житлово-комунального господарства –
щопонеділка та по мірі необхідності;
- з начальниками відділів міської ради, старостами старостинських округів по питанню
сплати податку за оренду земельних ділянок, переукладення договорів оренди – по мірі
необхідності;
- засідання комісії з ТЕБ і НС – по мірі необхідності;
- засідання комісії з питань захисту прав дітей та інші - за необхідністю;
- засідання робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на
підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної
заробітної плати і легалізації заробітної плати зайнятості населення – щомісячно.
Наради, семінари, засідання комісій, які проводить перший заступник міського
голови Р.Стасько:
- засідання адміністративної комісії – за необхідністю;
- засідання комісії по приватизації державного житлового фонду - за необхідністю;
- засідання комісії на заміщення вакантних посад - за необхідністю;
- засідання тимчасової робочої комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків та погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат - щомісячно.
Наради, семінари, засідання комісій, які проводить заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради В.Чуйко:
- засідання опікунської ради – за необхідністю;
- засідання спостережної комісії – за необхідністю;
- засідання робочої комісії щодо розгляду заяв громадян про надання одноразової допомоги з
коштів місцевого бюджету – за необхідністю;
засідання координаційної ради з питань оздоровлення дітей, з реалізації молодіжної політики
та розвитку фізичної культури і спорту – щоквартально;
- засідання координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Наради, семінари, засідання комісій, які проводить заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради І.Драгун:
- засідання комітету забезпечення доступності інвалідів та інших мобільних груп населення
до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур при Бурштинській міській
раді;
- засідання громадської комісії з житлових питань;
- засідання комісії з проведення конкурсу на визначення виконання послуг з вивезення
побутових відходів;
- засідання комітету з безпеки дорожнього руху.
Наради, семінари, засідання комісій, які проводить керуючий справами
виконкому Н.Кицела:
- засідання комісії з питань інвентаризації;
- засідання експертної комісії міської ради.
ІІІ. Перелік питань для навчання працівників апарату виконавчого комітету
міської ради, начальників відділів міської ради та старост старостинських округів
1. Порядок оприлюднення (надання) посадовими особами та службовцями
міської ради декларацій на Єдиному державному реєстрі декларацій,
По мірі
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого необхідності+
самоврядування
2. Порядок подання документів для нагородження відзнаками міського
постійно
голови, відзнаками обласної ради та облдержадміністрації, спільними
відзнаками та порядок клопотання про представлення до державних
нагород.
3. Про організацію та ведення діловодства у виконкомі
серпень
міської ради та старостинських округах
4. Про стан роботи з документами та зверненнями громадян
вересень

ІV. Проведення основних організаційно-масових заходів
Участь у підготовці та проведенні відзначення державних, національних, релігійних
та професійних свят, знаменних і пам’ятних дат:
16.07.2021
23.08.2021
24.08.2021
05.09.2021
17. 09.2021
30.09.2021
01.09.2021
03.10..2021
14.10.2021
09. 11.2021
21.11.2021

Прийняття Декларації про державний суверенітет України
День Державного Прапора України
День незалежності України ( 30-річниця)
День підприємця
День рятівника України
Всеукраїнський день бібліотек
Міжнародний день людей похилого віку
День вчителя
День захисників України, День Українського козацтва
Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного
мистецтва
День Гідності та Свободи

16.11.2021
27.11.2021
03.12.2021
06.12.2021
07.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
14.12.2021
22.12.2021

День працівників радіо, телебачення та зв’язку України
День пам’яті жертв голодоморів
Міжнародний день інвалідів
День Збройних Сил України
День місцевого самоврядування в Україні
День благодійництва
День волонтера
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС
День енергетика

