
Інформація  

 про виконання плану роботи 

 виконавчого комітету Бережанської міської ради  

за ІІ півріччя 2018 року 
 

Головним завдання, над яким працював виконавчий комітет Бережанської 

міської ради, протягом ІІ півріччя 2018 року було - реалізація інтересів міської 

громади, в межах Конституції та Законів України направлених на виконання 

делегованих виконавчою владою повноважень для підтримки на належному 

рівні життєдіяльності населеного пункту, а також сприяння розвитку 

територіальної громади.  

Виконавчий комітет Бережанської міської ради протягом ІІ півріччя 2018 

року працював відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради        

№ 574 від 06 червня 2018 року «Про план роботи виконавчого комітету 

Бережанської міської  ради на ІІ півріччя 2018 року». 

Планування здійснювалося, відповідно до Регламенту роботи 

виконавчого комітету на півріччя. При плануванні роботи враховуються 

пропозиції відділів, служб,  поточні проблемні питання, що виникають в 

процесі діяльності органів міської влади і потребують більш детального 

вивчення. 

Відповідно до плану роботи за звітній період проведено 13 засідань 

виконавчого комітету, на яких  розглянуто  310 заяв фізичних та юридичних 

осіб та прийнято 172 рішень, в т.ч. із питань: 

- економіки і соціального розвитку міста  -3; 

- міського бюджету                                    - 4; 

- освіти                                                       - 4; 

- соціального захисту населення              -29; 

- будівництва                                              - 9; 

- запобігання надзвичайним ситуаціям      - 2. 

- житлово-комунального господарства      - 57; 

- газифікація домоволодінь                        - 2; 

- надання дозволів на водопостачання  і водовідведення    - 4; 

- квартирного обліку                                  - 4; 

Планом роботи виконкому на  ІІ півріччя 2018 рік було визначено 

розглянути, як основні, такі питання: 

- про виконання бюджету міської ради за І півріччя 2018  року. 

- про роботу зі зверненнями громадян за  І півріччя 2018  року. 

- про затвердження мережі розвитку освіти міста Бережани і сіл Рай та 

Лісники на 2018-2019 навчальний рік. 

- про затвердження Регламенту виконавчого комітету Бережанської 

міської ради. 

- про готовність міського комунального господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2018-2019 років. 

- про виконання міського бюджету за 9 місяців  2018 року. 



- про заходи щодо підготовки проекту міського бюджету на 2019 рік та 

проекту прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки. 

- про розгляд проекту міського бюджету на 2019 рік. 

- питання відділу містобудування, архітектури  та житлово-комунального 

господарства. 

Рішення виконавчого комітету оприлюднювалися на офіційному веб-

сайті  міської ради. Скарг, зауважень, пропозицій від громадян до 

оприлюдненого переліку рішень виконкому не надходило. При оприлюдненні 

рішень виконкому забезпечується захист персональних даних громадян. 

За вказаний період видано 122 розпорядження міського голови з основної 

діяльності. 

Засідання колегіальних та дорадчих органів при виконавчому комітеті 

проводилися відповідно до планів роботи. За звітний період проведено: 

- 4 засідання міської робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення; 

- 33 засідань адміністративної комісії, на яких розглянуто 33 протоколи 

про адміністративні правопорушення, за розглядом яких винесено 28 постанов 

про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу на загальну 

суму 10404 грн.; 

- 4 засідання комісії з призначення одноразової матеріальної допомоги на 

яких розглянуто 61 заяву громадян, які опинилися у скрутному становищі; 

- 6  засідань міської комісії з питань захисту прав дитини  на яких 

розглянуто 57 питань; 

- 33 засідань комісії з обстеження житлово-побутових умов проживання 

жителів м. Бережани, сіл Лісники та Рай; 

- 4  засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто 12 питань; 

- 3 засідання міської комісії із проходження альтернативної (невійськової) 

служби. 

У виконавчому комітеті міської ради проводиться відповідна робота 

щодо кадрових питань. Вона спрямована на забезпечення реалізації державної 

кадрової політики, вживаються конкретні заходи щодо вдосконалення 

кадрового потенціалу. Робота здійснюється відповідно до піврічних планів 

роботи.  

За  ІІ півріччя 2018 року прийнято 271 розпорядження міського голови з 

кадрових питань, відряджень, відпусток. 

Ведеться облік військовозобов’язаних та заброньованих у виконкомі 

міської ради, систематично дані звіряються у військкоматі. 

Щопонеділка проводилися оперативні загальноміські наради. Щовівторка  

проходили наради керівників комунальних служб, на яких вирішувалися 

питання налагодження безперебійного функціонування комунальних 

структур. 

 

У ІІ півріччі 2018 року структурними підрозділами виконавчого комітету 

міської ради проведені такі основні організаційно-масові заходи: 



Дата проведення Захід, його стисла характеристика 

01 липня віче-реквієм з нагоди 77-ї річниці трагічних подій в 

Бережанській тюрмі; 

23 серпня урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України 

24 серпня урочистості з нагоди Дня незалежності  (урочистості та 

святковий концерт); 

26 серпня відзначення Дня міста Бережани (урочистості та 

святковий концерт); 

31 серпня педагогічна конференція - Організація роботи 

навчальних закладів в рамках Концепції реалізації 

державної політики  у сфері  реформування загальної 

середньої освіти «Нова Українська школа» в 2018-2019 

навчальному році; 

12 вересня наукова конференція з нагоди річниці Хрещення Русі 

16 вересня свято Бережанського замку, в рамках відзначення Дня 

туризму в Україні; 

10 жовтня марш патріотів під гаслом «А ми тую Стрілецькую  

славу підіймемо»; 

12 жовтня урочистості з нагоди Дня Покрови, козацтва і захисника 

України вшанування борців за волю України (піша хода 

на міське кладовище, покладання квітів, панахида); 

13 жовтня святковий концерт «Зродились ми великої години» 

приурочений до Дня захисника України, святу Покрови 

Пресвятої Богородиці та Дню українського козацтва; 

01 листопада панахида пам’яті військового команданта Бережанської 

округи, полковника УГА Осипа Ковшевича та 

українського громадсько-політичного діяча Тимотея 

Старуха; 

02 листопада урочистий захід з нагоди 100 - річчя утворення ЗУНР; 

09 листопада урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва; 

21 листопада урочистості з нагоди Дня Гідності і Свободи; 

22 листопада відкриття та освячення пам’ятника Героям Небесної 

Сотні; 

24 листопада вшанування пам’яті жертв голодоморів; 

28 листопада проведення конкурсу «Учитель року - 2019»; 

13 грудня фестиваль - практикум  «STEM освіта: упровадження та 

перспективи  розвитку»; 

19 грудня урочисте відкриття ялинки у місті; 

21 грудня відкриття КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Бережанської міської ради. 

 



Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що, в основному, план 

роботи виконавчого комітету міської ради за ІІ півріччя 2018 року виконано. 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                          О.С.  ТИММАНСЬКИЙ 


