
                                                                                 
                                                                                     Проєкт рішення 
 

Від 12.01.2022 року                                                                                          № 3710 
м.Бурштин 
 

Про план роботи Бурштинської  

міської ради на 2022 рік 

 
 
 Відповідно до пункту 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частини 5 статті 4 Регламенту Бурштинської міської ради, міська рада 
 

вирішила : 
 

1. Затвердити план роботи міської ради на 2022 рік (додається). 
2. Заступникам міського голови, виконавчому апарату міської ради, головам 

постійних депутатських комісій ради, забезпечити виконання запланованих заходів.  
3. Постійним комісіям міської ради узгодити свої плани роботи на 2022 рік з планом 

роботи міської ради на 2022 рік. 
4. Відділу цифрової трансформації та інформаційної діяльності розмістити план 

роботи міської ради на 2022 рік на офіційному веб - сайті міської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на голів постійних депутатських 
комісій ради, секретаря ради та заступників міського голови. 
 

 
 

Міський голова                                                                         Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТУВАВ: 
 

Секретар ради                                   _________________            Р.Іванюк,  12.01.2022 
 

 
ПОГОДЖЕНО: 
 

Перший заступник  
міського голови                               _________________             Р.Стасько,  12.01.2022 

 
 

 
Юридичний відділ:               _________________          _________________  12.01.2022 
 

Загальний відділ:                             _________________          _________________  12.01.2022 
 

 
Секретар ради                                  _________________             Р.Іванюк,  12.01.2022  
 

 
 

 
 
 

 
 

  



                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                рішення міської ради 

                                                                                                від ___ ______ ____ року № ______ 
 
 

ПЛАН РОБОТИ 

Бурштинської міської ради на 2022 рік 

 
1. Питання, що розглядатимуться на пленарних засіданнях  

Бурштинської міської ради 
 

І квартал 2022 року 
 

1. Про виконання міського бюджету за 2021 рік. 
2. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади . 
 Готують: фінансовий відділ міської ради.  

 
3. Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку                            

Бурштинської міської територіальної громади  за 2021-2023 роки. 
Готують: відділ економіки і промисловості міської ради, постійні комісії ради. 

 

4. Про підсумки виконання Переліку природоохоронних заходів з місцевого фонду 
охорони навколишнього природнього середовища по Бурштинській міській раді 

за 2021 рік. 
5. Про підсумки виконання Програми у галузі розвитку земельних відносин за 2021 рік. 
6. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 

Бурштинської міської територіальної громади. 
7. Про проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів територіальної 

громади. 
Готують: земельно-екологічний відділ міської ради. 

 

8. Про виконання плану роботи міської ради за 2021 рік. 
Готують: секретар ради. 

 
9. Фінансовий звіт та звіт про фінансово - господарську діяльність КНП «Бурштинська 
центральна міська лікарня» за 2021 рік. 

Готують: адміністрація КНП «Бурштинська центральна міська лікарня». 
 

10. Звіт про виконання Програми соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих 
під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 
лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичній операції та операції Об′єднаних сил в районах 
її проведення на 2021-2025 роки Бурштинської міської територіальної громади. 
11. Звіт за програмою соціального захисту населення на 2021-2025 роки Бурштинської 

міської територіальної громади. 
 Готують: відділ соціального захисту населення міської ради. 

 
12. Затвердження Порядку визначення вартості платних послуг, які надаються      
архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів». 

Готують: архівний відділ міської ради. 
 

 



13. Про роботу Центру надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради за 
2021 рік. 

14. Про виконання Програми функціонування ЦНАП за 2021 рік. 
15. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через віддалені 
робочі місця Центру надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради". 

16. Про виконання програми забезпечення діяльності Центру надання адміністративних 
послуг Бурштинської міської ради у 2021 році. 

17. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 
надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції. 

Готують: центр надання адміністративних послуг міської ради. 

 

18. Про затвердження Програми підтримки сім’ї Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 – 2025 роки. 
19. Звіт про виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту Бурштинської 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

20. Звіт про виконання Програми оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді 
Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 років. 

21. Звіт про виконання Програми розвитку та підтримки молодіжної політики і 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської міської 
територіальної громади на 2021- 2025 роки. 

22. Звіт про виконання Програми про затвердження програми фінансової підтримки 
громадської організації «Футбольний клуб «Касова» на 2021 рік. 
23. Звіт про виконання Програми про затвердження програми фінансової підтримки 

громадської організації «Бурштинська федерація футболу» на 2021 рік. 
24. Звіт про виконання Програми про затвердження програми фінансової підтримки 

громадської організації «Федерація вільної боротьби міста Бурштина» на 2021 рік. 
Готують: відділ у справах молоді і спорту міської ради. 

 

25. Звіти постійних депутатських комісій. 
Готують: постійні депутатські комісії міської ради. 

 
26. Звіт про виконання Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 
багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік. 

27. Звіт про виконання Програми про дольову участь співвласників у поточному та 
капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 
Готують: відділ ЖКГ та обліку комунального майна міської ради. 

 

28. Звіт за Програмою «Безпечне місто 2021 - 2025 років Бурштинської міської 
територіальної громади». 

29. Звіт за Програмою фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з 
територіальної оборони на 2021-2023 роки. 
30. Звіт за Комплексною Програмою профілактики злочинності на 2021-2025 роки. 

Готують: головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, 
оборонної та мобілізаційної роботи. 

 

31. Звіт про виконання Програми "Захисник Вітчизни" за 2021рік. 
Готують: відділ кадрової роботи та військового обліку. 

 

32. Про виконання місцевих цільових програм у 2021 році. 

Готують: структурні підрозділи міської ради, постійні депутатські комісії. 
 
 

 



ІІ квартал 2022 року 
 

1. Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за І-й квартал 

2022 року. 
2. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади . 

Готують: фінансовий відділ міської ради. 
 

3. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 

Бурштинської міської територіальної громади. 
4. Про проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів територіальної 

громади. 
5. Про встановлення (зміни) меж адміністративно - територіальних одиниць 
територіальної громади. 

Готують: земельно-екологічний відділ міської ради. 
 

6. Зміни до фінансового плану 2022 року та фінансовий звіт КНП «Бурштинська 
центральна міська лікарня» за І квартал 2022 року. 

Готують: адміністрація КНП «Бурштинська центральна міська лікарня». 

 
7. Звіт про надання медичних послуг та фінансово - господарську діяльність КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико - санітарної допомоги" за 2021 рік. 
Готують: адміністрація КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

 
8. Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2021 рік. 

 Готують: адміністрація КП «Житловик». 
 
9. Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «Еко-Сервіс» за 2021 рік. 

 Готують: адміністрація КП «Еко-Сервіс». 
 

10. Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «Житлово-експлуатаційне 
господарство» за 2021 рік. 
 Готують: адміністрація КП «Житлово-експлуатаційне». 

 
ІІІ квартал 2022 року 

 

1. Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за І півріччя  
2022 року.             

2. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади . 
 Готують: фінансовий відділ міської ради. 
 

3. Про роботу відділу освіти і науки за 2021-2022 навчальний рік. 
 Готують: відділ освіти і науки міської ради, комісія з питань гуманітарної сфери. 

 
4. Зміни до фінансового плану 2022 року та фінансовий звіт КНП «Бурштинська 
центральна міська лікарня» за ІІ квартал 2022 року. 

 Готують: адміністрація КНП «Бурштинська центральна міська лікарня». 
 

5. Про виготовлення технічних документацій з нормативно грошової оцінки земель 
адміністративно - територіальних одиниць територіальної громади. 
6. Про проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів територіальної 

громади. 
7. Про встановлення (зміни) меж адміністративно - територіальних одиниць 

територіальної громади. 
 Готують: земельно-екологічний відділ міської ради. 



 

 

ІV квартал 2022 року 
 

1. Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за 9 місяців 

2022 року. 
2. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади . 
3. Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2023 рік. 

Готують: фінансовий відділ міської ради. 
 

4. Про проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів територіальної 
громади. 

Готують: земельно-екологічний відділ міської ради. 

 
5. Зміни до фінансового плану 2022 року та фінансовий звіт КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» за ІІІ квартал 2022 року. 
Готують: адміністрація КНП «Бурштинська центральна міська лікарня». 
 

6. Звіт комплексної програми в галузі культури. 
Готують: відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради. 

 
7. Про розгляд заяв. 

Готують: структурні підрозділи міської ради, постійні депутатські комісії. 

 

2. Організаційні питання 
 

1. Участь у підготовці і проведенні сесій міської ради, засідань постійних комісій 
міської ради. 

2. Організація підготовки та проведення депутатських звітів, єдиних депутатських днів   
(єдиний день депутата –  другий четвер кожного місяця). 
3. Проведення навчання депутатів міської ради. 

4. Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів висловлених на сесіях міської ради, 
доведення їх до виконавців для вжиття заходів щодо їх реалізації та інформування 

депутатів. 


