
Додаток 

до рішення міської ради 

від 26.02.2018 № 550 

 

ПЛАН  

роботи Бердичівської міської ради на 2018 рік 

 

Питання до розгляду міською радою 

 

І квартал 

 

Звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік. 

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Звіт про виконання у 2017 році заходів Програми шефської допомоги 

підрозділам Збройних Сил України на 2016-2017 роки (зі змінами)  

Головний спеціаліст з питань режимно- 

секретної роботи 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Звіт про виконання міської програми соціального захисту окремих 

категорій громадян за 2017 рік  

Управління праці та соціального захисту 

населення 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Звіт про виконання програми соціальної підтримки внутрішньо-

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення 

антитерористичної операції на територію м. Бердичева, учасників 

антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції за 2017 рік 

Управління праці та соціального захисту 

населення 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 



Звіт про виконання міської комплексної програми соціального захисту 

інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств 

населення за 2017 рік 

Управління праці та соціального захисту 

населення 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Звіт про використання коштів для виконання міської цільової програми 

«Медикаментозного забезпечення дітей-інвалідів м. Бердичева на 2016-2020 

роки» 

Відділ охорони здоров’я, ЦМЛ 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про затвердження положення про стипендії спортсменам 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та 

навчально тренувальних зборів 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження програми «Молодь і родина Бердичева» 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2013 № 757 «Про 

затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на надання 

житлово-комунальних послуг з вивезення побутових відходів та конкурсної 

документації для проведення конкурсу з вивезення побутових відходів» 

Управління ЖКГ 

Постійна комісія житлової політики,  



інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Звіт про виконання заходів Програми з енергозбереження та підвищення 

енергоефективності в житловій сфері міста Бердичева на 2015-2017 роки 

Управління ЖКГ 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Звіт про виконання заходів Програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою міста Бердичева за 2017 рік 

Управління ЖКГ 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Звіт про виконання заходів міської Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Бердичева за 217 рік 

Управління ЖКГ 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти м. Бердичева 

Управління освіти і науки 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Звіт про виконання заходів  Програми розвитку земельних відносин та 

охорони земель в місті Бердичеві за 2017 рік 

Відділ комунальної власності та земельних  

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  



комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони 

земель на 2018 рік 

Відділ комунальної власності та земельних  

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Звіт про виконання міської Програми забезпечення пожежної безпеки на 

період 2016-2020 роки 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Звіт про виконання Комплексної програми ліквідації наслідків 

підтоплення територій міста на період 2016-2020 роки 

Відділ комунальної власності та земельних  

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Звіт про виконання Програми розвитку Бердичівської ОДПІ Головного 

управління Державної фіскальної служби у Житомирській області щодо 

функціонування сервісного центру обслуговування платників податків на 2017-

2020 

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Звіт про виконання Програми Бердичівського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо створення агентських 

пунктів у віддалених мікрорайонах міста на 2017 рік 

Фінансове управління 



Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Звіт про виконання Програми щодо забезпечення та захисту прав дітей у 

м. Бердичеві на 2017-2018 роки 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Звіт про виконання міської цільової соціальної програми з питань 

підтримки сім’ї, дітей та молоді на 2017-2019 роки  

Фінансове управління 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Звіт про виконання міської Програми розвитку галузі фізичної культури і 

спорту на 2016-2018 роки 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Звіт про виконання комплексної цільової програми розвитку культури м. 

Бердичева на 2017 рік 

Відділ культури 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Звіт про виконання комплексної програми розробки містобудівної 

документації, раціонального використання земельних ресурсів та охорони 

навколишнього середовища м. Бердичева на період 2017-2021 роки  

Відділ містобудування та архітектури 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 



 

Звіт про виконання міської програми розвитку Бердичівської підстанції 

екстреної медичної допомоги КУ «Центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» Житомирської області на 2017-2018 роки 

Відділ охорони здоров’я 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Звіт про виконання Програми сприяння діяльності ОСББ на 2017 рік 

Управління ЖКГ 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про затвердження Плану зонування територій 

Відділ містобудування та архітектури 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 

у 2018 році 

Сектор комунальної власності відділу  

комунальної власності та земельних  

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Звіт про виконання Міської програми бюджету участі (громадський 

бюджет) в місті Бердичеві на 2016-2017 роки 

Секретар міської ради 

Постійна комісія інфраструктурного та  

стратегічного розвитку міста, промоцій та  

міжнародної співпраці 

 

 

 



 

ІІ квартал 

 

Про затвердження Правил благоустрою міста Бердичева 

Управління ЖКГ 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про підготовку до продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) 

земельних ділянок 

Відділ комунальної власності та земельних  

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про затвердження висновків про вартість об’єктів приватизації 

Сектор комунальної власності відділу  

комунальної власності та земельних  

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

 

ІІІ квартал 

 

Звіт про виконання Комплексної програми профілактики злочинності в 

місті Бердичеві на 2017-2018 роки. 

Бердичівський відділ поліції  

Головного управління Національної  

поліції в Житомирській області  

Постійна комісія депутатської діяльності,  

законності, антикорупційної політики та  

правопорядку 

 

 



Про реформування комунального закладу первинної медико-санітарної 

допомоги 

Відділ охорони здоров’я 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 
 

Про зміну типів закладів загальної середньої освіти міста у відповідності 

до Закону України «Про освіту». Затвердження нових редакцій статутів 

реорганізованих закладів 

Управління освіти і науки 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 
 

ІV квартал 

 

 

Про міський бюджет на 2019 рік. 

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально-економічного  

розвитку, енергоефективності, бюджету,  

фінансів і цін 

 

Про продовження дії порядку і нормативу відрахування частини прибутку 

підприємств і установ комунальної власності  

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально-економічного  

розвитку, енергоефективності, бюджету,  

фінансів і цін 

 

Про продаж земельних ділянок 

Відділ комунальної власності та земельних  

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 
 

Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів 

Управління ЖКГ 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  



благоустрою та екології 

 

Про затвердження Положення про надання послуг з розміщення 

телекомунікаційних мереж в житлових будинках власності територіальної 

громади міста Бердичева, інших будинках та спорудах власності територіальної 

громади міста Бердичева або їх частинах 

Управління ЖКГ 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про затвердження договорів купівлі-продажу об’єктів комунальної 

власності 

Сектор комунальної власності відділу  

комунальної власності та земельних  

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного 

квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. 

Бердичеві на 2019 рік 

Сектор комунальної власності відділу  

комунальної власності та земельних  

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Звіт про виконання Комплексної програми профілактики злочинності в 

місті Бердичеві на 2017-2018 роки. 

Бердичівський відділ поліції  

Головного управління Національної  

поліції в Житомирській області  

Постійна комісія депутатської діяльності,  

законності, антикорупційної політики та  

правопорядку 
 

Міський голова  В.К. Мазур 




