
                                              Проект рішення виконкому 

 

 

 

від  20.07.2022                               м. Бурштин                                                                    № 143 

 

 

 

Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на друге 

півріччя 2022 року 

 

 

 Розглянувши пропозиції заступників міського голови, керівників структурних 

підрозділів міської ради, старост старостинських округів територіальної громади , керуючись 

ст.40, ч.1,2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.20 

розділу ІІІ, Розділом VІ  Регламенту виконавчого комітету , виконавчий комітет міської ради  

 

в и р і ш и в: 

 

 1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на друге півріччя 2022 

року (додається). 

 2. Заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету, 

керівникам виконавчих органів міської ради, комунальних підриємств забезпечити своєчасну 

підготовку проектів рішень та відповідних документів на розгляд  виконавчого комітету і 

виконання прийнятих рішень. 

 3.Інформацію про виконання плану роботи виконкому за перше півріччя 2022 року, 

взяти до відома. 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.02.2022 р. № 35 "Про план роботи 

виконавчого комітету міської ради на перще півріччя 2022 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 друге 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 схвалення проекту 

рішення ради «Про виконання 

бюджету Бурштинської 

міської територіальної 

громади за І півріччя 2022 

року» 

Р.Стасько 

О.Петровська 

 

 

 

 

 

Липень О.Петровська 

2. Про встановлення 

батьківської плати за 

харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти 

Бурштинської територіальної 

громади 

В.Чуйко 

І.Томин 

Липень І.Томин 

 

3. Про підготовку об’єктів 

комунального господарства  

до роботи в осінньо-зимовий 

період 2022-2023 р. 

І.Драгун  

Сектор ЖКГ та 

комунального 

майна 

КП «Житловик» 

КП «Еко-Сервіс» 

КП « ЖЕГ» 

ФОП Хацевич 

 

Липень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.Бандура 

4.      Про виконання заходів 

Програми соціально-

економічного розвитку 

Бурштинської територіальної 

громади на 2021-2023 рр. 

 

Р.Стасько 

О.Скриник 

Серпень О.Скриник 

5. Про затвердження звітів про 

виконання фінансових планів 

за І півріччя 2022 КП « Еко-

Сервіс» та КП «ЖЕГ» 

 

    

І.Драгун 

І.Бандура  

О.Леськів 

В.Михайлишин 

Серпень О.Леськів, 

В.Михайли-

шин 



 

 

6.  Про стан надання 

адміністративних  послуг 

населенню Бурштинської 

територіальної громади 

Н.Кицела 

С.Видай 

Старости 

старостинських 

округів 

Вересень С.Видай 

Старости 

старостинсь-

ких округів 

7.  Звіт директорів про роботу 

дошкільних навчальних 

закладів м.Бурштин 

І.Томин 

В.Чуйко 

Вересень Н.Камрат 

О.Бесага 

Б.Данилюк 

О.Стехна 

8 Про роботу громадської 

житлової комісії та 

затвердження квартирної 

черги 

І.Драгун 

М.Михайлишин 

жовтень І.Драгун 

9.  Про затвердження списку 

осіб, які знаходяться в 

складних життєвих 

обставинах та потребують 

соціального супроводу 

 

В.Чуйко 

Г.Олексин 

жовтень Г.Олексин 

10. Про організацію роботи з 

документами в 

старостинських округах 

Н.Кицела 

М.Яцик 

Н.Бойко 

листопад М.Яцик 

 

11. Про погодження проектів 

Програм 

 

Начальник 

відділів, , 

керівники 

комунальних 

підприємств 

Листопад-

грудень 

Начальник 

відділів, , 

керівники 

комунальних 

підприємств 

 

12.  

Про схвалення проекту 

бюджету Бурштинської 

міської територіальної 

громади на 2022 рік 

 

Р.Стасько 

О.Петровська 

грудень 

 

 

О.Петровська 

 

13. Про проект Програми 

соціально-економічного 

розвитку міської ради на 

2022рік 

 

Р.Стасько 

І.Драгун  

В.Чуйко 

 

 

грудень 

 

О.Скриник 

 

 

 

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 житлової комісії; 

- 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 з питань 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 подання документів для нагородження відзнаками 

міського голови, відзнаками обласної ради та 

облдержадміністрації, спільними відзнаками та порядок 

клопотання про представлення до державних нагород. 

Серпень 

 

 

 



 

 

2. Про організацію та ведення діловодства у виконкомі                                             

міської ради  та  старостинських округах 
вересень    

3. 

4.    

5.         

Про стан роботи з документами та зверненнями громадян 

Про засади запобігання і протидії корупції  

Про доступ до  публічної інформації                                                 

жовтень 

 

       листопад 

 

 

 

 

V. Проведення основних організаційно-масових заходів 

 

Участь у підготовці та проведенні відзначення державних, національних, релігійних та 

професійних свят, знаменних і пам’ятних дат: 

 

 

№ 

пп 

Назва заходу Дата проведення 

1 32-а річниця проголошення Декларації про державний 

суверенітет України 

16 липня 

 

2 День Прапора України   23 серпня 

3 31-та річниці Незалежності України 24 серпень  

4 166-а річниця від дня народження видатного 

українського письменника та громадського діяча Івана 

Франка 

27 серпня 

 

5 Вшанування Дня пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України 

29 серпня 

 

6 День знань       01 вересня 

7 

8.  

День підприємця   

День міста 

05 вересня 

18 вересня 

 

9 Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек 29 вересня 

10 День людей похилого віку та Дня ветерана 01 жовтня 

11 День працівників освіти 02 жовтня 

12 79-а річниця створення УПА 14 жовтня 

13 День захисника України та Українського козацтва 14 жовтня 

14 104-а річниця проголошення ЗУНР 01 листопада 

15 День працівників соціальної сфери 07 листопада 

16 Всеукраїнського дня працівників культури і аматорів        

народного мистецтва  

09 листопада 

17 День працівників сільського господарства 15 листопада 

18 День Гідності і Свободи 21 листопада 

19 День  пам’яті жертв голодоморів 27 листопада 

20 Вшанування людей з особливими потребами 03 грудня 

 

21 День Збройних Сил України та відзначення Дня 

волонтера 

06 грудня 

 

22 

23. 

День місцевого самоврядування України 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

07 грудня 

 

 

23 

24. 

День Святого Миколая   

День енергетика  

19 грудня 

22 грудня  



 

 

25 Різдво Христове              25 грудня 

 

            

 

 Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                             Надія Кицела

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


