
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

     грудня 2018 року                        м. Деражня                                   №  
 
 
   Про затвердження плану 
роботи  міськвиконкому 
на 2019 рік 
 
     Керуючись ст. ст. 52, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши пропозиції щодо плану роботи міськвиконкому на 2019 
рік, міськвиконком  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. План роботи міськвиконкому на 2019 рік затвердити (додається). 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 
ради Сидорук В. А.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                               А. М. Ковпак 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       “ЗАТВЕРДЖЕНО” 
рішення 
міськвиконкому 
від  грудня 2018 року №  

ПЛАН  
роботи міськвиконкому на 2019 рік 

           Засідання виконавчого комітету проводити кожного третього четверга 
місяця о 14 годині згідно затвердженого плану. 
 

СІЧЕНЬ 

1. Звіт про виконання міського бюджету на 2018 рік. 

Відповідальна за підготовку: Гончаренко І. Д.. 

2. Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста на 2018 рік. 

Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Косевич Н. В.,		
Івахов А. В.. 

3. Звіт про фінансово – господарську діяльність комунальних підприємств 
міста за 2018 рік. 
Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Харатін М. Я.,  
Пушкар А. І.. 

4. Розгляд клопотань, організацій, установ, підприємств, міста. 

5. Розгляд заяв жителів міста. 
  

  ЛЮТИЙ 
 

1. Звіт про виконання «Заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою 
міста, які перебувають на балансі комунального підприємства 
«Деражнянська ЖЕК № 1» за 2018 рік. 
Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Косевич Н. В.. 

2. Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2018 року. 
Відповідальна	за підготовку: Сидорук В. А.. 

3. Розгляд клопотань організацій, установ, підприємств міста. 
4. Розгляд заяв жителів міста. 

 
                                                           БЕРЕЗЕНЬ 
 

1. Про роботу комунальних підприємств міської ради в зимовий період 
2018 – 2019 років. 
Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Харатін М. Я.,  
Пушкар А. І.. 
  



2. Про затвердження заходів  щодо проведення санітарно –екологічного 
двомісячника з благоустрою. 
Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Харатін М. Я.. 

3. Розгляд клопотань організацій, установ, підприємств міста. 
4. Розгляд заяв жителів міста. 
 

                                                             КВІТЕНЬ 

1. Про  виконання місцевого бюджету за І квартал 2019 року. 
Відповідальна	за підготовку: Гончаренко І. Д.. 

2. Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста за І квартал 2019 року. 
Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Косевич Н. В.,  
Івахов А. В.. 

3. Звіт про фінансово – господарську діяльність комунальних підприємств 
міста за І квартал 2019 року. 
Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Харатін М. Я.,           
Пушкар А. І. 

4. Про відзначення Дня перемоги. 
Відповідальний: Івахов А. В..  

5. Розгляд клопотань організацій, установ, підприємств міста. 
6. Розгляд заяв жителів міста. 

 
                                                           ТРАВЕНЬ 

1. Про стан та заходи щодо благоустрою та санітарного стану міста у 
весняно – літній період 2019 року. 
Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Харатін М. Я.. 
Важельська Л. В.. 

2. Про відзначення  Дня  міста. 
Відповідальний	за підготовку: Івахов А. В.. 

3. Розгляд клопотань організацій, установ, підприємств міста. 
4. Розгляд заяв жителів міста. 

 
                                                            ЧЕРВЕНЬ 

1. Про  стан  дотримання законності та правопорядку на території  
Деражнянської міської ради. 
Відповідальний за підготовку: Івахов А. В.. 

2. Про стан забезпечення пожежної безпеки на території м. Деражня. 
Відповідальний за підготовку: Івахов А. В.. 

3. Розгляд клопотань організацій, установ, підприємств міста.  
4. Розгляд заяв жителів міста. 

 
                                                             ЛИПЕНЬ 

1. Про виконання бюджету м. Деражня за I півріччя 2019 року. 
Відповідальна за підготовку: Гончаренко І. Д.. 

2. Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного 



розвитку міста за І півріччя 2019 року. 
Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Косевич Н. В., 
Івахов А. В.. 

3. Звіт про фінансово – господарську діяльність комунальних підприємств 
міста за І півріччя 2019 року. 
Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Харатін М. Я.,           
Пушкар А. І.. 

4. Про стан роботи зі зверненнями громадян за I півріччя 2019 року.       
Відповідальна за підготовку: Сидорук В. А.. 

5. Про відзначення Дня незалежності  України. 
Відповідальний за підготовку: Івахов А. В.. 

6. Розгляд заяв жителів міста. 
7. Розгляд клопотань організацій, установ та підприємств міста. 

 
      СЕРПЕНЬ 

 
1. Про стан розрахунків за житлово – комунальні послуги підприємствами, 
установами організаціями та населенням міста. 
Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Харатін М. Я.,  
Пушкар А. І.. 

2. Про роботу адміністративної комісії при виконкомі міської ради за I 
півріччя 2019 року. 

3. Відповідальний за підготовку: Івахов А. В.. 
4. Про роботу громадської комісії з житлових питань при виконкомі міської 
ради	за I півріччя 2019 року. 

     Відповідальний за підготовку: Івахов А. В.. 
5. Розгляд клопотань організацій, установ, підприємств міста. 
6. Розгляд заяв жителів міста. 

 
                                                        ВЕРЕСЕНЬ 

1. Про готовність об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в 
осінньо - зимовий період 2019-2020 років. 
Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Харатін М. Я.,  
Пушкар А. І.. 

2. Розгляд клопотань організацій, установ, підприємств міста. 
3. Розгляд заяв жителів міста.   

 
                                                              ЖОВТЕНЬ 

1. Про виконання міського бюджету м. Деражня за 9 місяців 2019 року. 
Відповідальна за підготовку: Гончаренко І. Д.. 

2. Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста за 9 місяців 2019 року. 
Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Косевич Н. В.,  
Івахов А. В.. 

3. Розгляд клопотань організацій, установ, підприємств міста. 



4. Розгляд заяв жителів міста. 
 

ЛИСТОПАД 

1. Звіт про фінансово – господарську діяльність комунальних підприємств 
міста за 9 місяців 2019 року. 

2. Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Харатін М. Я.,           
Пушкар А. І.. 

3. Про  стан  дотримання законності та правопорядку на території  
Деражнянської міської ради. 
Відповідальний: Івахов А. В.. 

4. Про стан забезпечення пожежної безпеки на території м. Деражня 
Відповідальний за підготовку: Івахов А. В.. 

5. Розгляд клопотань організацій, установ, підприємств міста. 
6. Розгляд заяв жителів міста. 

                                                                  
ГРУДЕНЬ 

1. Про місцевий бюджет на 2020 рік. 
Відповідальна за підготовку: Гончаренко І. Д.. 

2. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку  
м. Деражня на 2019 рік.  
Відповідальні за підготовку: Беднарський О. А., Косевич Н. В.,  
Івахов А. В.. 

3. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету міської ради на 
2020 рік. 
Відповідальна: Сидорук В. А.. 

4. Про організацію та проведення Різдвяних свят та Нового року в 
м. Деражня. 

          Відповідальний: Івахов А. В..  
5. Розгляд клопотань організацій, установ, підприємств міста. 
6. Розгляд заяв жителів міста. 

 
 

ПРИМІТКА: Крім планових засідань виконавчого комітету міської ради, при 
потребі проводити позапланові засідання по окремих питаннях. На засіданнях 
міськвиконкому заслуховувати керівників організацій, установ, підприємств 
міста про стан виконання рішень міськвиконкому. 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                     Сидорук В. А. 
 
 



             Додаток  
до рішення виконавчого  
комітету міської ради 
від 20 грудня 2018року №106 

 
ПЛАН 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 
№ 
п/п 

Вид 
проекту 
регулятор
ного акту 

Назва Мета прийняття проекту 
регуляторного акту 

Строк 
підготовки 

Підрозділ 
відповідальний 
за підготовку 

1. Рішення 
міськвико
нкому 

Про встановлення тарифів  
на необхідний 
мінімальний перелік  
окремих видів ритуальних 
послуг, які надаються КП 
«Деражнянська ЖЕК №1» 

Здійснення розрахунків економічно - 
обґрунтованих витрат на ритуальні 
послуги, які надаються КП 
«Деражнянська ЖЕК №1» 

І півріччя 
2019 року 

Спеціалісти 
міськвиконкому 

2. Рішення 
міськвико
нкому 

Про встановлення тарифу 
на послуги з перевезення 
пасажирів у міському 
транспорті загального 
користування 

Приведення у відповідність з 
витратами перевізника тарифу на 
послуги з перевезення пасажирів у 
міському пасажирському транспорті 
загального користування 

ІІ півріччя 
2019 року 

Спеціалісти 
міськвиконкому 

3. Рішення 
міськвико
нкому 

Про затвердження 
Порядку відшкодування 
витрат за пільгове 
перевезення окремих 
категорій громадян на 
міських маршрутах 
загального користування 
автомобільним 
транспортом на території 
міста Деражні на 2020 рік 

Визначення правового механізму 
використання коштів міського 
бюджету, передбачених для 
компенсаційних виплат автомобільним 
перевізникам за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян на міських 
пасажирських маршрутах загального 
користування у звичайному режимі 
руху 

ІІ півріччя 
2019 року 

Спеціалісти 
міськвиконкому 

 
 
 
 
4. 

Рішення 
міськвико
нкому 

Про коригування тарифів 
на послуги  
з вивезення (перевезення, 
захоронення) побутових 
відходів, що надаються 
комунальним 
підприємством 
«Деражнянська ЖЕК №1» 
населенню та споживачам 
всіх форм власності   
м. Деражня 

Здійснення розрахунків економічно - 
обґрунтованих витрат на послуги з 
вивезення (перевезення, захоронення) 
побутових відходів, що надаються 
споживачам 

ІІ півріччя 
2019 року 

Спеціалісти 
міськвиконкому 

5. Рішення 
міськвико
нкому 

Про коригування тарифів 
на послуги  
з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових 
територій 

Здійснення розрахунків економічно - 
обґрунтованих витрат на послуги з 
утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій, що 
надаються споживачам 

ІІ півріччя 
2019 року 

Спеціалісти 
міськвиконкому 

6. Рішення 
міськвико
нкому 

Про коригування тарифів 
на послуги з 
водопостачання та 
водовідведення, що 
надаються комунальним 
підприємством 
«Деражнянський 
міськводоканал» 

Здійснення розрахунків економічно - 
обґрунтованих витрат на послуги з 
водопостачання та водовідведення, що 
надаються споживачам 

ІІ півріччя 
2019 року 

Спеціалісти 
міськвиконкому 



населенню та споживачам 
всіх форм власності   
м. Деражня 

 
 
 
 
 
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                       Беднарський О. А. 
  
 
 
 
 
  
  
	


