
 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ            
      від 11.01.2018  № 1          

м. Бердичів 

Про затвердження 

перспективного плану 

роботи виконавчого 

комітету на 2018 рік 

 

Враховуючи пропозиції структурних підрозділів виконавчого комітету, 

керуючись Регламентом виконавчого комітету Бердичівської міської ради, 

затвердженим рішенням виконкому від 16.06.2016 № 199, відповідно до 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.12.2017 №522 

«Про затвердження перспективного плану роботи Житомирської обласної 

державної адміністрації на 2018 рік», на підставі ст. 40 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні" виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити перспективний план роботи виконавчого комітету на 

2018 рік (додається). 

2. Заступникам міського  голови,  керуючому  справами  виконкому,  

начальникам структурних підрозділів організаційно забезпечити своєчасну 

підготовку та виконання намічених заходів.   

 

Міський голова В.К. Мазур 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

від  11.01.2018 №  1 

Перспективний план роботи 

виконавчого комітету на 2018 рік 

I. Питання, які необхідно винести на розгляд міської ради: 
 

І квартал 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік. 

 Про хід виконання міської програми соціального захисту окремих 

категорій громадян на 2016-2020 роки. 

 Про міську програму зайнятості населення. 

ІІ квартал 

Про реформування первинної медико-санітарної допомоги. 

           

IV квартал 

Про міський бюджет на 2019 рік. 

 

II. Питання, які будуть розглядатися на засіданнях 

виконавчого комітету міської ради: 

 

Січень 

 

Про основні завдання цивільного захисту міста на 2018 рік. 

Рябушко В.М. 

 Лютий 

Про підсумки виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста за 2017 рік. 

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік. 

Борісова С.І. 

Березень  

 

Про проведення в місті двомісячника з благоустрою та санітарії. 

Онофрійчук С.П. 

Повійчук О.М. 
Про роботу центру надання адміністративних послуг за підсумками 

2017 року. 

Подолян  М.С. 

 

Квітень 

 

Про підготовку до літнього оздоровлення дітей та підлітків у 2018 

році. 



Адаменко В.В. 

Басюк С.В. 

 Про хід виконання Комплексної програми ліквідації наслідків 

підтоплення територій міста на період 2016-2020 рр. 

Онофрійчук С.П. 

Рябушко В.М. 

Травень 

 

Про підсумки проведення опалювального сезону 2017-2018 р.р. та 
завдання щодо підготовки господарства міста до роботи в осінньо-зимовий 
період 2018-2019 років. 

Онофрійчук С.П.  

 Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку 

міста за І квартал 2018 року. 

          Павлішина Т.В. 

          Бедрань Л.М. 

Про роботу Бердичівської міської комунальної пошуково-рятувальної 

служби  на воді та її готовність до початку купального сезону 2018 року. 

Ковальчук О.С. 

 Червень 

  
Про роботу управління праці та соціального захисту населення у 2017 

році та І кварталі 2018 року. 

         Омельянчук Н.П. 

Про роботу відділу містобудування та архітектури з надання 

адміністративних послуг у І півріччі 2018 року. 

         Сальва Л.А. 

Липень 

Про хід виконання програми економічного і соціального 

розвитку міста за І півріччя 2018 року. 

Павлішина Т.В. 

Бедрань Л.М. 
Про виконання делегованих повноважень у сфері реєстрації місця 

проживання. 

         Пилипака І.Л. 

 Серпень 

Про роботу зі зверненнями громадян в Бердичівському управлінні 
Пенсійного фонду. 

          Фомченкова Н.А. 
 Про затвердження мережі закладів освіти на новий 2018-2019 

навчальний рік та контингенту учнів у школах міста. 

Адаменко В.В. 

Басюк С.В. 

 

 



 Вересень  

 

Про підготовку закладів освіти до 2018-2019 навчального року та 

роботи в осінньо-зимовий період. 

Адаменко В.В. 

Басюк С.В. 

 Про хід виконання заходів міської соціальної цільової програми 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2017-2018 роках. 
Бабікова Л.М. 

Остапюк В.В. 

Про здійснення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування у м. Бердичеві. 

          Василівська С.Л. 

Жовтень 

Про готовність житлово-комунального господарства міста до роботи в 

осінньо-зимовий період 2018-2019 років та початок опалювального сезону. 

Онофрійчук С.П. 

Про організацію взаємодії щодо попередження ожеледиці та 

снігових заметів на шляхах міста в зимовий період 2018-2019 років. 

Рябушко В.М. 

Листопад 

Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку 

міста за 9 місяців 2018 року. 

          Бедрань Л.М. 
 Про роботу відділу Державного реєстру виборців за 10 місяців 2018 

року. 

 Новіцька А.В. 

Грудень  

 

Про підсумки роботи з фізичної культури і спорту в місті за 2018 рік. 

Дячук Т.В. 

Про проект міського бюджету на 2019 рік. 

Пацата А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Питання, які будуть вивчатися з метою прискорення соціально-

економічного розвитку міста, і, при потребі, виноситись на розгляд 

виконкому. 

 

Січень 

Про виконання міського бюджету за підсумками 2017 року. 

         Пацата А.К. 

Про затвердження видів суспільно корисних робіт та перелік 

підприємств і установ, де можливе відбування покарань та адміністративних 

стягнень у виді громадських робіт. 

Онофрійчук С.П. 

  

  

Лютий  

Про моніторинг охоплення дітей дошкільною освітою та  

відкриття додаткових груп в ДНЗ відповідно до потреб населення. 

         Басюк С.В. 

Про роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального 

рівня, що сталася 21.09.2017р. у м. Бердичеві. 

         Рябушко В.М. 

         Омельянчук Н.П. 

Березень 

Про стан приведення тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, централізованого опалення, 

водопостачання та водовідведення до рівня економічно обґрунтованих 

витрат на їх виробництво. 

         Онофрійчук С.П. 

Про підготовку до літнього оздоровлення дітей та підлітків у 2018 

році. 

Адаменко В.В. 
Басюк С.В. 

Квітень 

Про створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у 

2017 році. 
Повійчук О.М.  

Про підсумки проходження опалювального сезону 2017-2018 років 

Онофрійчук С.П. 

 

Травень 

Про підсумки проведення в місті двомісячника благоустрою та 

санітарії. 

Онофрійчук С.П. 

Повійчук О.М. 

 Про роботу комісії з питань легалізації виплати заробітної плати. 

Бедрань Л.М. 



  

Червень 

Про роботу координаційної методичної ради з правової освіти 

населення у І півріччі 2018 року. 

         Толочко В.І. 

         Хаустович С.С. 

Про застосування системи електронних закупівель структурними 

підрозділами виконавчого комітету. 

Бедрань Л.М. 

Липень 

 Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Бердичівської міської ради. 

          Гайченя М.І. 

          Дмитрієва І.Є. 

 Про затвердження попередньої мережі навчально-виховних закладів, 

контингент учнів на 2018-2019 навчальний рік. 

          Адаменко В.В. 

          Басюк С.В. 

Серпень 

Про підсумки готовності закладів освіти до нового навчального року. 

Адаменко В.В. 

Басюк С.В. 

 Про запобігання виникненню пожеж в м. Бердичеві. 

          Онофрійчук С.П. 
          Рябушко В.М. 

Вересень 

Про проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту в місті. 

Рябушко В.М. 

Куліковська Ф.В. 

 Про роботу спостережної комісії. 

Гайченя М.І. 
 Паламарчук Ю.Ю. 

Жовтень 

Про готовність дорожнього господарства міста до роботи в осінньо-

зимовий період 2018-2019 років. 

 Онофрійчук С.П. 

 Повійчук О.М. 

 Листопад 

Про проведення диспансерних оглядів. 

          Остапюк В.В. 

 

 

Про проведення обстеження пасажиропотоків на міських автобусних 

маршрутах. 



Онофрійчук С.П. 

Омельянчук Н.П. 

Грудень 

Про підсумки оздоровлення дітей та підлітків у 2018 році. 

Дячук Т.В. 

 

 

Керуючий справами виконкому         Н.С. Мохно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


