
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХVII сесія 

(ІХ засідання ) 

 

Р ІШ Е Н Н Я  
 

від  29 січня 2013 року           № 609 

 

Про затвердження плану роботи 

Бережанської міської ради на 2013 рік 
 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити План роботи Бережанської міської ради на 2013 рік 

(додається).   

 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З АТ В Е Р Д Ж Е Н О  
р і ш е н н я м  с е с і ї  
Б е р е ж а н с ь к о ї   м і с ь к о ї  
р а д и   
в і д   2 9 . 0 1 . 2 0 1 3  р о к у    №   
6 0 9  

 
План роботи Береж анської  міської  ради на 2013 

р ік  

1.  Про міський бюджет на 2013 рік січень 

головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії при  міській раді, 

постійна планово-бюджетна комісія 

2.  
Звіт про виконання міського 

бюджету за 2012  рік 
січень 

головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії при  міській раді, 

постійна планово-бюджетна комісія 

3.  

Про роботу МКП «Добробут» 

щодо водопостачання в м. 

Бережани 

лютий 
заступник міського голови, 

 директор  МКП «Добробут» 

4.  

 Про впорядкування руху 

автотранспорту по вулицях                  

м. Бережани 

березень заступник міського голови 

5.  
Про стан, благоустрій та надання 

послуг на кладовищах міста 
березень 

заступник міського голови, директори  

МКП 

6.  

Інформація дільничних 

інспекторів про роботу щодо 

охорони громадського порядку 

на території міської ради 

квітень  

заступник міського голови 

постійна комісія з питань законності та 

правопорядку 

7.  
Про  проведення благоустрою  на 

території міської ради 
квітень 

заступник міського голови, 

начальник відділу містобудування, 

архітектури та  житлово-комунального 

господарства 

8.  
Звіт про виконання міського 

бюджету за І квартал 2013 року  
квітень 

головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії при  міській раді, 

постійна планово-бюджетна комісія 

9.  

Про інформацію Державного 

історико-архітектурного 

заповідника м. Бережани про 

дотримання Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» 

травень 

Директор Державного історико-

архітектурного заповідника м. 

Бережани 

10.  
Про ремонт автодоріг в м. 

Бережани 
травень заступник міського голови,  

11.  

Підготовка дитячих дошкільних 

закладів до роботи в осінньо-

зимовий період.   

Травень, 

серпень 
заступник  міського голови  

12.  

Про роботу закладів торгівлі та 

ринків на території Бережанської 

міської ради 

червень 

заступник міського голови, 

постійна комісія з питань розвитку 

підприємництва і промислового 

розвитку 



13.  

Про затвердження заходів до 

святкування Дня Незалежності та 

Дня міста  

червень секретар міської ради   

14.  
Про роботу апарату міської ради 

по зверненнях громадян 
липень секретар міської ради 

15.  

Про роботу та використання 

бюджетних коштів МКП за І 

півріччя 2012 року 

липень директори МКП  

16.  

Про хід підготовки комунальних 

підприємств міста до роботи  в 

осінньо-зимовий період 2013-

2014 рр. 

липень, 

вересень 

заступник міського голови, 

постійна комісія з питань житлово-

комунального господарства і 

благоустрою 

17.  
Звіт про виконання міського 

бюджету за І півріччя 2013 року 
липень 

головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії при  міській раді 

постійна планово – бюджетна комісія 

18.  

Про хід підготовки  навчальних  

дошкільних закладів міста  до 

роботи в осінньо-зимовий період 

2013-2014 рр. 

серпень 

заступник  міського голови , начальник 

відділу містобудування,архітектури та 

ЖКГ 

19.  

Про стан розрахунків споживачів 

міста за житлово-комунальні 

послуги 

серпень, 

грудень 
директори МКП 

20.  

Про роботу МКП та 

використання бюджетних коштів 

за 9 місяців 2013 року  

жовтень директори МКП  

21.  
Звіт про виконання міського 

бюджету за 9 місяців 2013 року 
жовтень 

головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії при  міській раді, 

постійна планово-бюджетна комісія 

22.  

Про виконання депутатських 

запитів, критичних зауважень і 

пропозицій висловлених 

депутатами на сесіях міської ради 

листопад   

секретар міської ради, постійна  

комісія з питань житлово-

комунального господарства і 

благоустрою 

23.  

Звіт міського голови про роботу 

виконавчих органів ради за 2013 

рік 

грудень      

міський голова,заступник міського 

голови, начальники відділів, директори 

МКП 

24.  

Про роботу МКП та 

використання бюджетних коштів   

за  2013 рік 

грудень директори МКП 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 
  

 


