
 
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24 грудня  2020  року                                                     № 5 
 

Про план роботи виконавчого 

комітету Бережанської міської ради 

на І півріччя 2021 року 
 

Керуючись статтями 52, 53, частиною шостою статті 59 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. Затвердити календарний план засідань виконавчого комітету міської 

ради на I півріччя 2021 року: січень – 14 та 21.01.2021 р., лютий – 11.02.2021 р., 

березень – 11.03.2021 р., квітень - 08.04.2021 р., травень – 13.05.2021 р., червень 

– 10.06.2021 р. 

3. Затвердити план роботи виконавчого комітету Бережанської міської 

ради на  І півріччя 2021 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 І півріччя 

2021 року. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Олексів Г.С. 

 

 

 Міський голова                                                                    Ростислав БОРТНИК     

 

 

 

 

 

                                                                                              



  Додаток                                                                                                                                                        

                                                                           до рішення виконавчого комітету 

                                                                Бережанської міської ради 

                                                                    від  24 грудня 2020 року № 5 

 

 

П Л А Н 

роботи виконавчого комітету Бережанської міської ради  

на  І півріччя 2021 року 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Засідання 

виконкому 

Виконавці 

І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

1 Про роботу відділу освіти, 

молоді та спорту Бережанської 

міської ради за 2020 рік. 

14.01.2021 Кухарук С.Б. 

Михальчук Г.В. 

2 Про роботу відділу культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської ради за 

2020 рік. 

14.01.2021 Кухарук С.Б. 

Мельничук О.В. 

3 Про роботу служби у справах  

дітей, надання соціальної 

допомоги сімям з дітьми та 

молоді  міської ради 

Бережанської міської ради за 

2020 рік 

14.01.2021 Кухарук С.Б. 

Максимчак О.В. 

4 Про роботу Територіального 

центру соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Бережанської міської ради за 

2020 рік 

14.01.2021 Кухарук С.Б. 

Вітенко Н.С. 

5 Про коригування тарифів на 

послуги із збирання та 

вивезення твердих побутових 

відходів, що надаються ТзОВ 

«Компанія «Еко-інвест» 

14.01.2021 Бабич В.М. 

6 Про заходи щодо наповнення 

місцево бюджету, економічного 

та раціонального використання 

бюджетних коштів, дотримання 

бюджетної дисципліни, 

упорядкування мережі 

бюджетних установ, які 

фінансуються за рахунок 

коштів міського бюджету у 

21.01.2021 Лук’янова М.М. 

Костецька Л.Я. 



2020 році» 

7 Про роботу відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної 

роботи за 2020 рік. 

21.01.2021 Кисельов С.В. 

8 Про роботу земельного відділу 

міської ради за 2020 рік 

21.01.2021 Мартинюк О.О. 

9 Про роботу відділу житлово-

комунального господарства, 

містобудування та архітектури 

міської ради за 2020 рік 

21.01.2021 Халупник З.О. 

10 Про роботу юридичного  

відділу  Бережанської міської 

ради за 2020 рік 

11.02.2021 Загнійна І.В. 

11 Про роботу відділу  «Центр 

надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 

Бережанської міської ради за 

2020 рік 

11.02.2021 Вітковська О.Я. 

12 Про роботу загального відділу   

міської ради Бережанської 

міської ради за 2020 рік 

11.02.2021 Походжай О.Д. 

13 Про роботу відділу   державної 

реєстрації міської ради 

Бережанської міської ради за 

2020 рік 

11.02.2021 Петрович Ю.В. 

14 Про роботу відділу   ведення 

Державного реєстру виборців 

міської ради Бережанської 

міської ради за 2020 рік 

11.02.2021 Захарків О.М. 

15 Про підсумки роботи щодо 

розгляду звернень   громадян у  

Бережанській   міській  раді за  

І півріччя 2020 року. 

11.02.2021 Походжай О.Д. 

16 Про роботу адміністративної 

комісії при виконавчому 

комітеті Бережанської  міської 

ради за ІІ півріччя 2020 року 

11.03.2021 Берник М.С. 

17 Про внесення на розгляд сесії 

Бережанської міської ради 

проекту рішення «Про 

затвердження звіту про 

виконання бюджету 

Бережанської міської 

територіальної громади за 2020 

рік»  

11.03.2021 Костецька Л.Я. 



18 Про підсумки виконання 

Програми соціально-

економічного та культурного 

розвитку міста Бережани за 

2020 рік 

11.03.2021 Вридник С.М. 

19 Про звіт керівників міських 

комунальних підприємств за 

підсумками роботи за 2020 рік 

11.03.2021 Халупник З.О., 

Хомецький М.С., 

Федорів Л.І. 

20 Про внесення на розгляд сесії 

Бережанської міської ради 

проекту рішення «Про 

затвердження звіту про 

виконання бюджету 

Бережанської міської 

територіальної громади за І 

квартал 2021 року 

08.04.2021 Костецька Л.Я. 

21 Про проведення благоустрою та 

озеленення на території 

Бережанської міської ради 

08.04.2021 Бабич В.М., 

Халупник З.О. 

22 Про закінчення опалювального 

сезону 2020-2021 років в 

населених пунктах  

Бережанської територіальної 

громади 

08.04.2021 Бабич В.М., 

Халупник З.О. 

23 Про встановлення режимів 

роботи дошкільних навчальних  

закладів          у літній період 

2021 року 

13.05.2021 Кухарук С.Б., 

Михальчук Г.В. 

24 Про формування попередньої 

мережі ЗЗСО на 2021-2022 

навчальний рік 

13.05.2021 Кухарук С.Б., 

Михальчук Г.В. 

25 Про підсумки роботи житлово-

комунальних служб міста в 

осінньо-зимовий період 2020-

2021 років та завдання на 

осінньо-зимовий період 2021-

2022 років. 

10.06.2021 Халупник З.О. 

Бабич В.М. 

26 Про підготовку матеріально-

технічної бази  ЗЗСО до нового 

навчального року та до роботи 

в осінньо-зимовий період о 

2021-2022  року 

10.06.2021 Кухарук С.Б., 

Михальчук Г.В. 

ІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ В РОБОЧОМУ ПОРЯДКУ 

1 Питання відділу житлово-

комунального господарства, 

містобудування та архітектури 

Протягом 

півріччя 

Бабич В.М., 

Халупник З.О. 



міської ради  

2 Про надання одноразової 

матеріальної допомоги на 

поховання 

Протягом 

півріччя 

Загнійна І.В. 

3 Про затвердження 

кошторисний розрахунків 

Протягом 

півріччя 

Лук’янова М.М. 

Костецька Л.Я. 

 

4 Про надання дозволів  

громадянам  

Щомісячно  Бабич В.М. 

Халупник З.О. 

 

5 Про вирішення питань опіки та 

піклування, захисту прав дітей 

Протягом 

півріччя 

Кухарук С.Б., 

Максимчак О.В. 

ІІІ. ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ 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 комунальних 

закладів освіти 

Раз на 

півріччя  

Кухарук С.Б. 

2 Заслуховування звітів про 

роботу комунальних 

підприємств міської ради 

Раз на 

півріччя 

Бабич В.М. 

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 

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  

у І півріччі 2021 року 

 Захід                                дата проведення  

СІЧЕНЬ 
Віче-реквієм пам’яті Степана 
Бандери з нагоди 112-ї річниці з дня 
його народження  

01 січня 
Бережанська міська 

бібліотека 

Заходи до Дня Соборності України 22 січня підпорядковані 

установи культури 

Вшанування пам’яті Героїв Крут 29 січня підпорядковані 

установи культури 

ЛЮТИЙ 

Вечір-реквієм «У нашій пам’яті вони 

назавжди залишились», присвячений   

Дню Героїв Небесної Сотні 

 

19 лютого Міський музей книги 

Вшанування Героїв Небесної Сотні 

біля пам’ятника у сквері Устима 

Голоднюка 

20 лютого 
підпорядковані 

установи культури 

Перегляд кінострічки            «Страчені 

світанки» (до 25-ліття з часу 

прем’єрного показу кінофільму, який 

знімали на Бережанщині у 1995 році). 

Зустріч-спогад з акторами – 

бережанцями 

22 лютого Міський музей книги 



Поетичний зорепад «Чистий промінь 

Лесиного слова», присвячений 150-

річчю від дня народження української 

письменниці Лесі Українки 

 

25 лютого Міський музей книги 

Літературний вечір «Довго широкими 

сими словами до людей 

промовлятиму…», до 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки 

25 лютого 
Бережанська міська 

бібліотека 

БЕРЕЗЕНЬ 

Віче-реквієм з нагоди   207-ї річниці 

від дня народження  Т.Г.Шевченка  09 березня 

підпорядковані 

установи культури, 

оргкомітет  

Щорічна наукова конференція 

«Бережани: погляд крізь роки», 

присвячена  646-й річниці  першої 

письмової згадки про місто Бережани 

та 491-й   річниці  магдебурського 

права 

26 березня Міський музей книги 

КВІТЕНЬ 

Віче-реквієм до Дня Чорнобильської 

трагедії 26 квітня 

підпорядковані 

установи культури, 

оргкомітет 

Звітний концерт Бережанської 

державної школи мистецтв 
квітень 

Бережанська державна 

школа мистецтв 

ТРАВЕНЬ 

Заходи з нагоди Дня пам’яті та 

примирення: піша хода на міське 

кладовище, панахида, покладання 

квітів і лампадок 

08 травня підпорядковані 

установи культури, 

оргкомітет 

Вшанування пам’яті жертв політичних 

репресій  16 травня 

підпорядковані 

установи культури, 

оргкомітет 

Цикл заходів, присвячених 

Міжнародному дню музеїв – «Ніч в 

музеї ’2021» 

18 травня Міський музей книги 

Заходи до Всесвітнього дня вишиванки 
20 травня 

підпорядковані 

установи, оргкомітет 

Вшанування Андрія Чайковського та 

Івана Франка,  присвячене 135-річчю з 

часу приїзду письменника  

А.Чайковського на Бережанщину   та 

165-річчю від дня народження і 105-й 

річниці пам’яті І.Франка (молебень  

біля погруддя А.Чайковського та 

24 травня Міський музей книги 



пам’ятної таблиці І.Франку ( 1981) 

(вул.Валова); історичний екскурс 

«Місцями Івана Франка на 

Бережанщині ( поїздка з Бережан – до 

сіл Рай, Жуків,Поручин, Краснопуща; 

видання памятної поштової картки; 

проведення клубного спецпогашення) 

 

ЧЕРВЕНЬ 

День міста Бережани 

20 червня 

підпорядковані 

установи культури, 

оргкомітет 

Заходи з нагоди 25-ї річниці прийняття 

Конституції України 28  червня 

підпорядковані 

установи культури, 

оргкомітет 

Відзначення 80-ї річниці масових 

розстрілів українців у Бережанській 

тюрмі 

30 червня оргкомітет 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                          Ганна ОЛЕКСІВ 


