
                                                                                       “ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Рішення 
міськвиконкому 
від 17 грудня 2015 
року 

ПЛАН  
роботи міськвиконкому на 2016 рік 

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

СІЧЕНЬ 
1. Звіт виконавчих органів міської ради щодо діяльності у 2015 році. 

2. Про наслідки проведення ревізій та перевірок використання бюджетних 
коштів за 2015 рік. 

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

4. Розгляд заяв жителів міста. 
  

  ЛЮТИЙ 
1. Звіт комунальних підприємств міста про фінансово-господарську 
діяльність за 2015рік. 

2. Про відзначення Дня визволення міста від німецько – фашистських 
загарбників. 

3. Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2015 року 
4. Розгляд клопотань організацій установ, підприємств міста. 
5. Розгляд заяв жителів міста. 

                                                           БЕРЕЗЕНЬ 
1. Про роботу комунальних підприємств міської ради в зимовий період 

2015 - 2016 років. 
2. Розгляд клопотань організацій установ, підприємств міста. 
3. Розгляд заяв жителів міста. 

                                                           КВІТЕНЬ 
1. Про стан та заходи щодо благоустрою та санітарного стану міста у 
весняно – літній період 2016 року. 

2. Про відзначення Дня перемоги.  

3. Розгляд клопотань організацій, установ, підприємств міста. 

4. Розгляд заяв жителів міста. 
                                                           ТРАВЕНЬ 

1. Про наслідки проведених ревізій  та перевірок використання 
бюджетних коштів за I квартал 2016 року. 

2. Про відзначення  Дня  міста. 
3. Розгляд клопотань організацій, установ, підприємств міста. 



4. Розгляд заяв жителів міста. 
                                                            ЧЕРВЕНЬ 

1. Про стан надходження доходів до міського бюджету. 
2. Про стан благоустрою на території міста. 
3. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
     м. Деражні на 2016 рік. 
4. Розгляд клопотань організацій, установ, підприємств міста.  
5. Розгляд заяв жителів міста. 

                                                             ЛИПЕНЬ 

1. Про виконання міського бюджету м. Деражня за I півріччя 2016року. 
2. Про роботу адміністративної комісії при виконкомі міської ради за I 
півріччя 2016 року. 

3. Про відзначення Дня незалежності  України. 
4. Розгляд заяв жителів міста. 
5. Розгляд клопотань організацій, установ та підприємств міста. 

      СЕРПЕНЬ 

1. Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи 
в осінньо - зимовий період 2016-2017 років. 

2. Про роботу громадської комісії з житлових питань при виконкомі 
міської ради. 

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

1. Про хід виконання Програми оновлення рухомого складу основних     
фондів комунальних підприємств м. Деражні 

2. Про відзначення 72-ої річниці визволення України від німецько-
фашистських загарбників в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 
років. 

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

                                                              ЖОВТЕНЬ 
1. Про готовність об’єктів житлово-комунального господарства до роботи 
в осінньо - зимовий період у 2016-2017 років. 

2. Про хід виконання Програми захисту території м. Деражні     
Хмельницької області від шкідливої дії вод на період 2015 – 2020 років. 

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

                                                              ЛИСТОПАД 

1. Про хід виконання заходів з охорони     навколишнього природного 
середовища згідно з Програмою соціально – економічного та 
культурного розвитку м. Деражня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Про відзначення Дня місцевого самоврядування. 



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

                                                                  ГРУДЕНЬ 

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

2. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету міської ради на 
2017рік.  

3. Розгляд клопотань організацій, установ, підприємств міста. 
4. 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                                                                     В. А. Сидорук 



  




