
 

Проект рішення 

 

Від 23.04.2018        № 716 

 

 

 

Про план роботи  

виконавчого комітету 

на ІІ квартал 2018 року 

 

 

 Заслухавши керуючого справами виконкому С.Видай, на виконання п.2 рішення 

виконавчого комітету від 26.11.2015 № 213 « Про Регламент виконкому міської ради», 

враховуючи підпункт 3.3.3. Розділу 3 Регламенту виконкому міської ради, керуючись ст.42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив 

 

1. Інформацію керуючого справами виконкому (С.Видай) взяти до відома. 

2. Затвердити план роботи виконкому на ІІ квартал 2018 року (додається). 

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.2 даного рішення, уточнювати його у  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. 

 

 

 

 

 

Міський голова      Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

Виконкому      С.Видай 

 

Заступник міського голови    Н.Кицела 

 

Юридичний відділ     ___________________________ 



План роботи  

виконавчого комітету міської ради на ІІ квартал 2018 року 

 

 

Квітень 

 

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

1.1. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на другий квартал 2018 року  

2. Заходи загальноміського значення. 

2.1. Тематичні заходи до Великодніх свят.  

2.2. Відзначення в місті Міжнародного дня спорту. 

2.3. Тематичні заходи, приурочені 32-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. 

1.2. Про мобілізаційну готовність у місті Бурштині та забезпечення потреб Галицького 

районного військового комісаріату. 

 

2. Заходи загальноміського значення. 

2.1. 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 ІІІ квартал 2018 року. 

1.2. Про хід виконання рішення виконкому від 20.07.2016 № 145 «Про визначення 

уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення». 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 


