
 
 

У кр а їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18 червня  2020  року                           № 1236 
 

Про план роботи виконавчого 

комітету Бережанської міської ради 

на ІІ півріччя 2020 року 

 

Керуючись ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  відповідно до  Регламенту виконавчого комітету Бережанської 

міської ради Тернопільської області, затвердженого рішенням сесії міської ради 

від 27.09.2018 року № 1080, на підставі власних повноважень, виконавчий 

комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету  

міської ради Тиманського О.С. «Про виконання плану роботи виконавчого 

комітету Бережанської міської ради  за І півріччя 2020 року» взяти до відома.  

2. Затвердити календарний план засідань виконавчого комітету міської 

ради на IІ півріччя 2020 року: липень – 23,  серпень – 13, 31, вересень – 17, 

жовтень – 15, листопад  – 19, грудень  - 03, 17. 

3. Затвердити план роботи виконавчого комітету Бережанської міської 

ради на  ІІ півріччя 2020 року, згідно додатку (додається). 

3.1. Надати право міському голові у разі необхідності вносити оперативні 

зміни та доповнення до плану роботи засідань виконавчого комітету міської 

ради. 

4. Зобов’язати заступників міського голови, керівників структурних 

підрозділів  міської ради забезпечити своєчасне виконання заходів, 

передбачених планом роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ півріччя 

2020 року. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Тиманського О.С. 

 

 

            Міський  голова                                        Володимир МУЗИЧКА 

 

                                                                                             



                                                                                               Додаток                                                                                                                                                        

                                                                           до рішення виконавчого комітету 

                                                                Бережанської міської ради 

                                                                        від 18 червня 2020 року № 1236 

 

 

П Л А Н 

роботи виконавчого комітету Бережанської міської ради  

на  ІІ півріччя 2020 року 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Засідання 

виконкому 

Виконавці 

І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

1 Про затвердження «Інструкції 

з діловодства в апараті 

управління Бережанської 

міської ради та її виконавчому 

комітеті» у новій редакції 

23.07.2020 Походжай О.Д. 

2 Про внесення на розгляд сесії 

Бережанської міської ради 

проєкту рішення «Про 

затвердження звіту про 

виконання бюджету 

Бережанської міської  

територіальної  громади за І 

півріччя 2020 року» 

23.07.2020 Костецька Л.Я. 

3 Про початок процедури 

розгляду та прийняття рішення 

виконавчого комітету міської 

ради, як проекту регуляторного 

акту, «Про затвердження норми 

споживання води населенням, 

підприємствами, установами та 

організаціями з водопроводу             

БМКП «Добробут» 

23.07.2020 Халупник З.О. 

Федорів Л.І. 

4 Про підсумки роботи щодо 

розгляду звернень   громадян у  

Бережанській   міській  раді за  

І півріччя 2020 року 

13.08.2020 Тиманський О.С., 

Походжай О.Д. 

5 Про роботу адміністративної 

комісії при виконавчому 

комітеті Бережанської  міської 

ради за І півріччя 2020 року 

13.08.2020 Адамович П.П., 

Щербань М.М. 



6 Про стан моніторингу 

сімейного середовища дітей, які 

цілодобово перебувають у 

школі-інтернаті та можливості 

їх реінтеграції у сім’ї  

13.08.2020 Бойко М.І., 

Максимчак О.В. 

7 Про затвердження мережі 

розвитку освіти міста Бережани 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

31.08.2020 Гончар П.В., 

Михальчук Г.В. 

8 Про готовність міського 

комунального господарства до 

роботи в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 років 

17.09.2020 Адамович П.П., 

Халупник З.О. 

9 Про затвердження цін на 

закупівлю овочів для 

дошкільних закладів освіти на 

осінньо-зимовий період 2019-

2020 років 

17.09.2020 Гончар П.В., 

Михальчук Г.В. 

10 Про внесення на розгляд сесії 

Бережанської міської ради 

проєкту рішення ««Про 

затвердження звіту про 

виконання бюджету 

Бережанської міської  

територіальної  громади за 9 

місяців 2020 року» 

15.10.2020 Костецька Л.Я. 

11 Про заходи щодо підготовки 

проєкту бюджету Бережанської 

міської  територіальної  

громади на 2021 рік та проєкту 

прогнозу міського бюджету 

Бережанської міської  

територіальної  громади на 

2022-2023 роки 

15.10.2020 Костецька Л.Я. 

12 Про організацію робіт з 

очищення територій та вулиць 

міста від снігу та підсипання 

протиожеледною  сумішшю на 

зимовий період 2020-2021 років 

15.10.2020 Адамович П.П., 

Халупник З.О. 

13 Про початок процедури 

розгляду та прийняття рішення 

виконавчого комітету міської 

ради, як проекту регуляторного 

акту, «Про коригування тарифів  

19.11.2020 Халупник З.О., 

Хомецький М.С. 



на окремі види ритуальних 

послуг відповідно до 

необхідного мінімального 

переліку» 

14 Про схвалення проєкту  

бюджету Бережанської міської  

територіальної  громади на 

2020 рік  

03.12.2020 Костецька Л.Я. 

15 Про соціально-правовий захист 

дітей, батьки яких ухиляються 

від виконання батьківських 

обов’язків  

17.12.2020 Бойко М.І., 

Максимчак О.В. 

16 Про організацію та 

затвердження громадських 

робіт в  2021 році 

17.12.2020 Тиманський О.С. 

 

17 Про план роботи виконавчого 

комітету Бережанської міської  

ради на І півріччя 2021 року 

17.12.2020 Тиманський О.С. 

ІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ В РОБОЧОМУ ПОРЯДКУ 

 

1 Питання відділу житлово-

комунального господарства, 

містобудування та архітектури 

міської ради  

Протягом 

півріччя 

Адамович П.П., 

Халупник З.О. 

2 Про надання одноразової 

матеріальної допомоги на 

поховання 

Протягом 

півріччя 

Загнійна І.В. 

3 Про затвердження 

кошторисний розрахунків 

Протягом 

півріччя 

Адамович П.П., 

Градовський І.С. 

4 Про надання дозволів  

громадянам  

Протягом 

півріччя 

Адамович П.П., 

Градовський І.С. 

ІІІ. ПІДГОТОВКА ПРОЄКТІВ РОЗПОРЯДЖЕНЬ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

1 З основної діяльності Протягом 

півріччя 

Відповідно до 

розподілу обов’язків 

2 З особового складу Протягом 

півріччя 

Відповідно до 

розподілу обов’язків 

3 Про надання щорічних 

оплачуваних основних та 

додаткових відпусток  

Протягом 

півріччя 

Відповідно до 

розподілу обов’язків 

4 Про відрядження працівників  Протягом 

півріччя 

Відповідно до 

розподілу обов’язків 

 



ІV. ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙ  

(у межах наданих повноважень) 

1 Про роботу міських 

комунальних закладів  освіти та 

культури  

Протягом 

півріччя 

Гончар П.В. 

2 Про роботу міських 

комунальних підприємств 

Протягом 

півріччя 

Адамович П.П. 

V. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОКУМЕНТІВ: 
 

V.І. Законів України 

1.  Про службу в органах 

місцевого самоврядування 

Протягом 

півріччя 

Посадові особи 

апарату міськради 

2 Про місцеве самоврядування в 

Україні 

Протягом 

півріччя 

Посадові особи 

апарату міськради 

3 Про доступ до публічної 

інформації 

Протягом 

півріччя 

Посадові особи 

апарату міськради 

4 Про захист персональних даних Протягом 

півріччя 

Посадові особи 

апарату міськради 

5 Про звернення громадян Протягом 

півріччя 

Посадові особи 

апарату міськради 

6 Про запобігання корупції Протягом 

півріччя 

Посадові особи 

апарату міськради 

7 Про охорону дитинства Протягом 

півріччя 

Посадові особи 

апарату міськради 

8 Про оренду землі Протягом 

півріччя 

Посадові особи 

апарату міськради 

9 Про регулювання містобудівної 

діяльності 

Протягом 

півріччя 

Посадові особи 

апарату міськради 

10 Про житлово-комунальні 

послуги 

Протягом 

півріччя 

Посадові особи 

апарату міськради 

V.ІІ. Указів (розпоряджень, доручень) Президента України 

1 Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного 

права на звернення до органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування 

Протягом 

півріччя 

Заступники міського 

голови 

2 Про заходи щодо врегулювання 

цін/тарифів на житлово-

комунальні послуги 

Протягом 

півріччя 

Перший заступник 

міського голови 

V.ІІІ. Виконання рішень міської ради 

1 Про виконання цільових 

Програм міської ради 

Постійно Посадові особи 

апарату міськради 



2 Про виконання рішень міської 

ради 

Постійно Посадові особи 

апарату міськради 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1 Проведення засідань постійно 

діючих при виконкомі комісій 

(адміністративної, з 

призначення матеріальної 

допомоги малозабезпеченим 

верствам населення, з питань 

захисту прав дитини, з 

обстеження житлово-побутових 

умов проживання жителів, 

комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, із 

проходження альтернативної 

(невійськової) служби  ) 

Протягом 

півріччя 

Відповідальні 

працівники 

2 Підготовка до засідань сесій та 

виконавчого комітету міської 

ради 

Постійно Відповідальні 

працівники 

3 Підготовка та проведення 

зустрічей керівництва міської 

ради з представниками 

громадськості та офіційними 

делегаціями 

Постійно Відповідальні 

працівники 

VІІ. РОБОТА З  КАДРАМИ 

1 Участь посадових осіб 

місцевого самоврядування 

міської ради в тематичних 

семінарах, навчаннях 

Постійно Посадові особи 

апарату міськради 

2 Навчання працівників апарату  

міської ради 

Постійно Посадові особи 

апарату міськради 

IX. НАРАДИ, УЧАСТЬ У  РАЙОННИХ ЗАХОДАХ 

 

1 Участь у нарадах при обласній 

та районній державній 

адміністрації, обласній раді 

Постійно Посадові особи 

апарату міськради 

2 Проведення семінарів, нарад Постійно Відповідальні 

працівники 

3 Апаратні наради Постійно Посадові особи 

апарату міськради 

4 Наради міського голови з 

керівниками комунальних 

служб міста  

Щомісячно Заступники міського 

голови 



X.  УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ, 

УРОЧИСТОСТЕЙ  ВІДПОВІДНО ДО КАЛЕНДАРНИХ ДЕРЖАВНИХ 

ТА  ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ УКРАЇНИ 

Захід Дата проведення 

 

День села у Лісниках, з нагоди відзначення 700-

річчя  від першої письмової згадки про с.Лісники 

12 липня 

Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора 

України  
23 серпня 

Заходи з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня 

Щорічний конкурс-пленер юних художників 

«Вулицями рідного міста» 
24 серпня 

День міста Бережани 30 серпня 

Свято Бережанського замку, в рамках відзначення 

Дня туризму в Україні 
20 вересня 

Конференція «Розвиток туристичного потенціалу 

Бережанської ОТГ»,  в рамках відзначення Дня 

туризму в Україні 

28 вересня 

Конкурс читців поезії Мирослава Кушніра 13 жовтня 

Заходи з нагоди відзначення Дня захисника України, 

свята Покрови Персвятої Богородиці  та 78-ї річниці 

створення УПА  

14 жовтня 

Панахида пам’яті військового команданта 

Бережанського повіту, полковника УГА Осипа 

Ковшевича та українського громадсько-політичного 

діяча Тимотея Старуха 

01 листопада 

Заходи з нагоди відзначення Дня Гідності та 

Свободи 
21 листопада 

Відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів 28 листопада 

Театралізоване дійство «Від зірниці до зірниці хай 

лунають вечорниці!» 
12 грудня 

Урочисте відкриття ялинки у місті 18 грудня 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                          Олег  ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 


