
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

VІ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 23 грудня 2016 року                № 456 

 

Про затвердження плану роботи сесії 

Бережанської міської ради на 2017 рік 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити План роботи сесії Бережанської міської ради на 2017 рік 

(додається).   

 

 

 

Міський голова          МУЗИЧКА В.Я. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

від 23.12.2016 № 456 

 

ПЛАН 

роботи міської ради на 2017 рік 

 
№ 

з/п 

Найменування Термін Відповідальні 

1.Питання для розгляду на пленарних засіданнях міської ради 

1 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 

рік 

 

Протягом року Фінансове управління 

Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва 

2 Про затвердження звіту про виконання міського 

бюджету  

Щоквартально Фінансове управління 

Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва 

3 Про затвердження розпоряджень міського 

голови 

Протягом року Фінансове управління 

Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва 

4 Про внесення змін до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Бережани на 2017 рік 

За  

необхідністю 

Сектор економіки 

Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва 

5 Про хід виконання Програми економічного і 

соціального розвитку м. Бережани на 2017 рік 

Щоквартально Сектор економіки 

Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва 

6 Затвердження міських програм на 2017 рік (за 

сферами діяльності) 

Протягом року Виконавчі органи міської ради 

Постійні комісії міської ради 

7 Затвердження Порядку використання 

бюджетних коштів, передбачених на реалізацію 

міських програм (за сферами діяльності) 

Протягом року Виконавчі органи міської ради 

Постійні комісії міської ради 



8 Про регулювання земельних відносин  Щомісяця, 

відповідно до 

ч.5ст.46 Закону 

України "Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні" 

Відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури Постійна комісія міської 

ради з питань приватизації, продажу, оренди землі та 

природокористування 

9 Про внесення змін та доповнень до Плану 

діяльності з підготовки регуляторних актів на 

2017 рік у місті Бережани  

За необхідністю Юридичний відділ 

Постійна комісія міської ради з місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, 

депутатської діяльності та етики 

11 Про стан розвитку закладів освіти м. Бережани 3 квартал 

2017 року 

Міський відділ освіти, молоді та спорту 

Постійна комісія міської ради з питань освіти, науки, 

молоді, культури, спорту та туризму 

12 Про стан житлово- комунального господарства 

міста Бережани 

4 квартал 2017 Відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури 

Постійна комісія міської ради з питань житлово-

комунального господарства, містобудування, екології та 

надзвичайних ситуацій 

13 Про міський бюджет на 2018 рік 4 квартал 2017 Фінансове управління 

Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва 

14 Про Програму економічного і соціального 

розвитку м. Бережани на 2018 рік 

4 квартал 2018 Сектор економіки 

Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва 

15 Про План діяльності Бережанської міської ради 

з підготовки регуляторних актів на 2018 рік  

До 15 грудня 

2017 

Юридичний відділ 

Постійна комісія міської ради з місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, 

депутатської діяльності та етики 

16 Про умови оплати праці міського голови, 

секретаря міської ради, першого заступника 

міського голови, заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючого справами виконавчого комітету на 

2018 рік 

4 квартал 2017 Керуючий справами виконавчого комітету 

Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва 



17 Про стан законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку на території 

міста Бережани 

2 квартал, 

4 квартал  

2017 року 

Міське відділення поліції Бережанського відділу ГУНП в 

Тернопільській області 

Постійна комісія міської ради з місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, 

депутатської діяльності та етики 

18 Про План роботи міської ради на 2018 рік 4 квартал 2017 Секретар міської ради 

Голови постійних комісій міської ради 

2.Організаційне забезпечення діяльності міської ради 

1 Організаційне забезпечення проведення 

засідань постійних комісій міської ради 

За графіком 

та узгодженням 

Секретар міської ради 

Голови постійних комісій міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань депутатської діяльності 

2 Організаційне забезпечення проведення 

пленарних засідань міської ради 

Відповідно до 

Регламенту 

міської ради 

Секретар міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань депутатської діяльності 

3 Здійснення контролю за ходом виконання 

рішень міської ради 

Протягом року Секретар міської ради 

Голови постійних комісій 

Спеціаліст 1 категорії з питань депутатської діяльності 

4 Надання консультативно - методичної допомоги 

депутатам міської ради з питань здійснення 

повноважень, підготовки проектів рішень 

міської ради тощо 

Постійно Секретар міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань депутатської діяльності 

Виконавчі органи міської ради 

5 Аналіз та узагальнення заяв, звернень та скарг 

фізичних та юридичних осіб до депутатів 

міської ради щодо поліпшення діяльності 

органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування 

За підсумками  

року 

Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань депутатської діяльності 

6 Аналіз стану участі депутатів міської ради у 

засіданнях постійних комісій, пленарних 

засіданнях міської ради 

За підсумками 

кварталу 

Секретар міської ради 

Голови постійних комісій міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань депутатської діяльності 

7 Організація навчання депутатів міської ради Протягом року Секретар міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань депутатської діяльності 

8 Підготовка звітів депутатів міської ради за 

підсумками роботи у 2017 році 

Грудень 2017 Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань депутатської діяльності 

9 Інформаційне забезпечення депутатської 

діяльності 

Постійно Секретар міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань депутатської діяльності 



10 Виконання доручень міської ради. Робота в 

робочих групах, комісіях 

Протягом року Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

3.Взаємодія з територіальною громадою 

1 Проведення особистого прийому громадян За графіком Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

2 Проведення зустрічей з мешканцями міста. 

Робота в окрузі 

Протягом року Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

3 Участь у громадсько - важливих заходах, 

семінарах, нарадах, зустрічах з обговорення 

питань місцевого значення 

Протягом року Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

4 Виконання доручень виборців. Вивчення   

громадської думки 

Протягом року Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

 

 

Секретар міської ради                    Гончар П.В. 


