
                                              Проект рішення виконкому 
 
 
 

від  14.02.2022                              м. Бурштин                                             № 38 

 
 

 

Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на перше 

півріччя 2022 року 

 

 

 Розглянувши пропозиції заступників міського голови, керівників 

структурних підрозділів міської ради, старост старостинських округів 

територіальної громади , керуючись Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради  

 

в и р і ш и в: 

 

 1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на перше 

півріччя 2022 року (додається). 

 2. Заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого 

комітету, керівникам структурних підрозділів міської ради забезпечити 

своєчасну підготовку проектів рішень та відповідних документів на розгляд  

виконавчого комітету і реалізацію затверджених заходів. 

 3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.06.2021 р. № 104 

"Про план роботи виконавчого комітету міської ради на друге півріччя 2021 

року" зняти з контролю.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови і керуючого справами виконкому згідно з розподілом обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                              Василь  АНДРІЄШИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту:  

Керуючий  справами виконкому                                              Надія Кицела 

 

Погоджено: 

Юридичний відділ                                                                     Марія Михайлишин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО   
рішення виконкому міської ради 

від _____________ р.  № ______ 

 

П Л А Н 

роботи виконавчого комітету міської ради 

на перше півріччя 2022 року 

 
I. П Е Р Е Л І К 

питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету 

 

№

п/п 
Назва питання 

Відповідальні за 

підготовку 

Термін 

розгляду 

питання 

Доповідач 

 

1.  Про затвердження Порядку 

відключення споживачів від 

мереж(систем)централізо-

ваного опалення та 

постачання гарячої води 

І.Драгун 

І.Бандура 

 

 

 

 

 

Січень І.Бандура 

2. Про встановлення граничних 

торговельних надбавок 

(націнок) на продукцію 

громадського харчування у 

закладах загальної середньої 

освіти Бурштинської 

територіальної громади 

В.Чуйко 

І.Томин 

Січень І.Томин 

 

3. Про внесення на розгляд 

міської ради проекту рішення  

«Про виконання Програми 

соціально-економічного та 

культурного розвитку 

Бурштинської міської 

територіальної громади за 

2021 рік» 

Р.Стасько 

Управління 

економіки,праці 

та інвестиційної 

діяльності 

 

Лютий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Назар 

4.      Про схвалення проекту 

рішення ради «Про виконання 

бюджету Бурштинської 

міської територіальної 

громади  за 2021 рік» 

Р.Стасько 

Фінансовий 

відділ міської 

ради 

Лютий О.Петровська 

5. Про затвердження на 2022 рік 

переліку видів громадських та 

інших робіт тимчасового 

характеру 

Н.Кицела 

Р.Гудзь 

Лютий Р.Гудзь 



 

 

6.  Про підсумки роботи із 

зверненнями громадян у 2021 

році  

Н.Кицела 

Загальний відділ 

Березень М.Яцик 

7. Про підсумки роботи з 

документами та рівень 

виконавської дисципліни у 

2021 році 

Н.Кицела 

Загальний відділ 

міської ради 

Березень М.Яцик 

8 Про схвалення проекту 

рішення ради « Про 

затвердження Статуту 

Бурштинської міської 

територіальної громади» 

 

М.Михайлишин 

Управління 

економіки, праці 

та інвестиційної 

діяльності 

березень М.Михайли-

шин 

9.  Про затвердження фінансових 

планів КП «Житловик», КП « 

Еко-сервіс», КП «ЖЕК» 

І.Драгун 

І.Бандура 

З.Шафран 

О.Леськів 

В.Михайлишин 

березень З.Шафран 

О.Леськів 

В.Михайли-

шин 

10. Звіт головного лікаря КНП 

«Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» про роботу 

установи   за 2021 рік  І 

кв.2022 р. 

В.Чуйко 

КНП  

«Бурштинський 

МЦПМСД» 

квітень О.Савчин 

 

11. Про роботу закладів культури 

на території 

Старомартинівського та 

Тенетниківського 

старостинського округу 

 

Ю.Степась  Квітень Керівники 

закладів 

культури 

12. Про хід виконання рішення 

виконкому №8 від 28.01.2021 

« Про визначення 

уповноважених осіб, які 

мають право складати 

протоколи про 

адміністративні 

правопорушення» та 

дотримання Правил 

благоустрою населених 

пунктів, належного 

санітарного порядку на 

території міської ради 

 

І.Драгун 

І.Бандура 

Квітень І.Драгун 

13. Звіт директорів дошкільних 

навчальних закладів 

м.Бурштин  

 

В.Чуйко 

І.Томин 

Травень Н.Камрат 

Б.Данилюк 

О.Стехна 

 

14. Про організацію оздоровлення 

дітей в літній період 

В.Чуйко 

М.Козар 

І.Томин 

Травень М.Козар 



 

 

О.Савчин 

15.  Про підготовку об’єктів 

комунального господарства  

до роботи в осінньо-зимовий 

період 2022-2023 р. 

І.Драгун 

Сектор ЖКГ та 

комунального 

майна 

КП «Житловик» 

Квітень І.Бандура 

 

 

16. Про планову мережу дитячої 

музичної школи  та 

встановлення плати за 

навчання  на 2022-2023 

навчальний рік 

В.Чуйко 

Відділ культури і 

туризму  

Травень Ю.Степась 

 

17. Про завершення 2021-2022 

навчального року та хід 

підготовки до нового 2022-

2023 навчального року 

В.Чуйко 

Відділ освіти і 

науки міської 

ради 

Червень І.Томин 

 

2. Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на друге 

півріччя 2022                         

року 

Н.Кицела 

Організаційний 

відділ 

Загальний відділ 

Червень Н.Кицела 

 

 
II. Наради,  семінари, засідання комісій 

 

      Наради , які проводить міський голова: 

 - із заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами, начальниками 

відділів та секторів міської ради – щопонеділка; 

- з керівниками комунальних  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  - по мірі необхідності; 

- 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 проводять 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 

- наради з керівниками підприємств з питань будівництва та інвестиційної діяльності; 

 

  Наради, семінари , засідання комісій, які проводять перший заступник міського 

голови В.Чуйка: 

- засідання  опікунської ради- за необхідності; 

- 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 культуриі спорту-щоквартально; 

- засідання координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції / 

СНІДУ; 

- наради з начальниками відділів з питань освіти, культури,сім’ї, фізичної культури і 

спорту, захисту прав дітей, соціального захисту.  

-  

     Наради, семінари , засідання комісій, які проводять перший заступник міського 

голови І.Драгун: 

 

- засідання громадської комісії з питань інвентаризації; 

- засідання комітету з питань безпеки дорожнього руху; 

- засідання комітету забезпечення доступності інвалідів та інших мобільних груп 

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при 

Бурштинській міській раді; 

- наради із старостами старостинських груп    

 

  Наради, семінари , засідання комісій, які проводять керуючий справами виконкому            

Н.Кицела: 

- засідання комісії з питань інвентаризації; 

- засідання експертної комісії міської ради; 

 

- нарада зпитань ведення архівної справи, надання адміністративних послуг та кадрової 

політики. 

ІV. Перелік питань для навчання працівників апарату виконавчого комітету 

міської ради, начальників відділів та управлінь міської ради 

  

1. 

 

Порядок оприлюднення (надання) посадовими особами та 

службовцями міської ради декларацій на Єдиному державному 

реєстрі декларацій, осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування за 2021 рік 

Січень 

 

2. 

 

Порядок подання документів для нагородження відзнаками 

міського голови, відзнаками обласної ради та 

облдержадміністрації, спільними відзнаками та порядок 

клопотання про представлення до державних нагород. 

Лютий 

 

3. Про організацію та ведення діловодства у виконкомі 

міської ради  та  старостинських округах 
   Березень 

4 Про стан роботи з документами та зверненнями громадян     Квітень 

 

V. Проведення основних організаційно-масових заходів 

 

Участь у підготовці та проведенні відзначення державних, національних, релігійних 

та професійних свят, знаменних і пам’ятних дат: 

 

01.01. - Новий рік 

01.01. - 113-а річниця від Дня народження Степана Бандери 

07.01. - Різдво Христове 

14.01. - Свято Василя Великого  

   



 

 

  22.01. - День Соборності України – 103 річниця Злуки УНР та ЗУНР 

27.01. - Вшанування дня пам’яті жертв Голокосту 

29.01. - Вшанування 103-ої річниці Дня пам’яті битви під Крутами 

15.02. - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

20.02. - День пам’яті Героїв Небесної Сотні 

21.02. - Міжнародний день рідної мови 

25.02. - 151-а річниця від дня народження Лесі Українки 

09.03. 

24.04.             

- 208-а річниця від дня народження Тараса Шевченка 

Великдень. 

26.04. - 34-а річниця Чорнобильської трагедії 

 

 

  

08.05. - День пам’яті та примирення 

08.05. - День матері 

15.05. - Дні Європи 

16.05. - Вшанування пам’яті жертв політичних репресій 

19.05. - Всесвітній день української вишиванки 

22.05. - 161-а річниця перепоховання Тараса Шевченка 

23.05. - День героїв 

01.06. - Міжнародний день захисту дітей 

12.06. - Трійця. Зелені свята 

27.06. - День молоді 

28.06. - 25 річниця Дня Конституції України 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                               Надія   Кицела

           

 

 


