
 
 

                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                      

                                        Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
18 серпня 2021 р.№185. 

Про перспективний  план роботи виконкому  

Гайсинської міської ради на ІІ півріччя 2021 р. 

 

        Згідно зі ст.40, ч.1,2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Гайсинської міської  ради ВИРІШИВ : 

1.Затвердити Перспективний план роботи виконавчого комітету Гайсинської 

міської ради на ІІ півріччя 2021 р. згідно додатку, що додається до цього 

рішення. 

2.Рішення виконавчого  комітету Гайсинської міської ради №38 від 18 лютого 

2020 р.  «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету міської ради на 

І-е півріччя 2021 року» зняти з контролю. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконкому 

А.П.Філімонова. 

 

Міський голова                                                  А.І.Гук 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Додаток  

                                                                             до рішення виконкому 

                                                                                    від 18 серпня 2021 р. №185 

 

 

Перспективний план  

роботи виконавчого комітету Гайсинської міської ради на ІІ півріччя 2021 р. 

 

І.Основні напрями діяльності: 

 

       Діяльність виконавчого комітету  міської ради у 2021 р. спрямувати на  

реалізацію повноважень, наданих Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконання бюджету та Програми соціально-

економічного розвитку Гайсинської міської територіальної громади на 2021 р., 

при цьому зосередити  основні зусилля на: 

- підвищення ефективності діяльності житлово-комунального господарства 

(створення ОСББ, управителів багатоквартирними будинками тощо); 

- вдосконалення якості управлінських послуг, підвищення рівня кадрового 

забезпечення комунальних закладів, виконавчих органів та апарату міської 

ради; 

- поліпшення обслуговування населення, зміцнення матеріально-технічної 

бази соціальних, освітніх та культурних закладів; 

- пропаганда здорового способу життя, розвиток фізичної культури та 

спорту; 

- посилення ролі і відповідальності територіальної громади у розв’язані 

місцевих проблем; 

- формування сприятливих умов для інвестиційного клімату; 

-  реалізація міської Програми соціально-економічного розвитку Гайсинської 

міської територіальної громади на 2021 рік; 

- виконання   бюджету Гайсинської міської територіальної громади на 2021 

рік. 

 

      ІІ. Засідання виконавчого комітету Гайсинської міської ради: 

 

1.Календар планових засідань виконкому: 

- Липень – 21 числа (засідання виконкому проведено);           

    -  Серпень – 18 числа; 

- Вересень – 15 числа; 

     - Жовтень – 20 числа; 

- Листопад – 17 числа; 

- Грудень – 15 числа. 

 

ІІІ. Перелік основних питань для розгляду в ІІ півріччі  2021 року: 

 

- Про підсумки виконання бюджету та програми соціально-економічного 

розвитку Гайсинської міської територіальної громади  за І півріччя 2021 р.; 
- Про заходи по підготовці об’єктів житлово-комунального господарства до 
роботи в осінньо-зимовий період  2020-2021 р.р.;      



- Про проект бюджету та програми соціально-економічного розвитку 

Гайсинської міської територіальної громади  на 2022 р.    

  

                ІV. Питання до розгляду на нарадах при міському голові: 

 

1.Про економічні показники роботи комунальних підприємств та   

   установ Гайсинської міської ради. 

   Щоквартально: Заступник міського голови,  секретар виконкому,    

                               начальник бухгалтерської служби ради, керівники та фахівці   

                               комунальних підприємств та установ. 

2. Про стан земельних відносин на території Гайсинської міської територіальної   

    громади.  

    Щоквартально: Відділ земельних відносин та охорони навколишнього   

                               середовища. 

3. Про стан роботи комунальних підприємств та установ з енергозбереження. 

    Щоквартально: Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою,    

                               інфраструктури Гайсинської міської  ради,  заступник   

                               міського голови та керівники  комунальних підприємств та   

                               установ. 

4. Про благоустрій територій, кладовищ, пам'ятників та обелісків на території   

    Гайсинської міської територіальної громади. 

    Щоквартально: Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою,    

                               інфраструктури Гайсинської міської  ради, керівники   

                               комунальних підприємств, заступник   міського голови,   

                               старости старостинських округів Гайсинської міської ради. 

5. Про виконання Закону України “Про  запобігання  корупції” у виконавчих   

    органах міської ради. 

   Щоквартально: Юридичний відділ Гайсинської міської ради. 

6. Про стан освоєння  головними розпорядниками бюджетних коштів бюджету     

    розвитку за відповідний період 2021 року. 

    Щомісячно: Начальник фінансового управління Гайсинської міської ради. 

7. Про стан розрахунків за спожиті енергоносії  установами, що фінансуються з     

    місцевого бюджету. 

    Щомісячно: Начальник  фінансового управління Гайсинської міської ради,     

                         начальник відділу бухгалтерської служби ради, керівники       

                         комунальних підприємств тап установ Гайсинської міської ради. 

8. Про стан роботи щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів,  одиноких     

    громадян  та громадян похилого віку. 

    Щоквартально: Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради. 

9. Про роботу щодо залучення інвестицій в розвиток Гайсинської міської     

    територіальної громади. 

     Щомісячно: Заступник міського голови, містобудування, архітектури, ЖКГ,   

                           благоустрою,  інфраструктури Гайсинської міської  ради. 

10. Про  додержання графіку відпусток  працівниками Гайсинської міської   

      ради. 

      Щомісячно: Юридичний відділ Гайсинської міської ради, секретар   

                            виконкому. 

 



11. Про стан роботи в виконавчих органах  міської ради з контрольними    

      документами. 

      Щомісячно: Загальний відділ Гайсинської міської ради, секретар   

                            виконкому. 

12.Оперативні наради засідання та робота консультативно-дорадчих органів: 

12.1. Наради, що проводить міський голова: 

- з  заступником, секретарем ради, секретарем виконкому, начальниками 

відділів (щоденно). 

- з  заступником міського голови, секретарем виконкому, начальниками 

відділів, керівниками комунальних служб міста (кожний вівторок). 

12.2.Наради, що проводяться   заступником міського голови (за окремим 

планом). 

12.3.Засідання комісій та інших консультативно-дорадчих органів (згідно з 

планами роботи цих органів). 

14.Особистий прийом громадян керівним складом Гайсинської міської ради 

(згідно графіка). 

15.Робота конкурсної комісії по підбору посадовців Гайсинської міської 

ради (по мірі необхідності). 

 

                              V. Організаційно-масові  заходи: 

 

- День міста  - захід проведено 19 серпня 2021 р.; 

- Дня Державного Прапора України - захід проведено 23 серпня 2021 р.; 

- Дня Незалежності України – захід проведено 24 серпня 2021 р.; 

- Дня Знань (01.09); 

- Дня вчителя та працівників освіти (07.10); 

- Дня захисника України (14.10); 

- Дня гідності та свободи (21.11)  

/день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої 

революції 2004 року і Революції гідності 2013 року/; 

- Дня Збройних Сил України (06.12); 

- Дня місцевого самоврядування в Україні (07.12); 

- Новорічних та Різдвяних свят. 

2.Провести заходи по вшануванню: 

- Дня пам’яті річниці подвигу Героїв Крут (29.01); 

- Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (річниця 

виведення  радянських військ з Афганістану (15.02); 

- Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні та річниці Майдану (20.02); 

- Дня пам’яті народження Т.Г.Шевченка (09.03); 

- Дня визволення Гайсинщини від німецько-фашистських загарбників (14.03); 

- Річниці з Дня трагедії на Чорнобильській АЕС (26.04); 

- Дня скорботи і надання почестей пам’яті жертв війни в Україні (22.06);  

- річниці визволення  України   від фашистських загарбників (28.10); 

-Дня голодомору в Україні (24.11). 

3.Висвітлення діяльності міської ради та її посадових осіб в інтернет-ресурсах 

Гайсинської міської ради та засобах масової інформації.  

      

Секретар виконкому                                              А.П.Філімонов 


