
Додаток 

до рішення міської ради 

від 28.02.2019 № 835 

 

ПЛАН  

роботи Бердичівської міської ради на 2019 рік 

 

Питання до розгляду міською радою 

 

І квартал 

 

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Бердичева за 2018 рік 

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2018 році заходів Програми 

шефської допомоги підрозділам Управління Служби безпеки України в 

Житомирській області (зі змінами). 

Головний спеціаліст з питань режимно- 

секретної роботи 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2018 році заходів Програми 

шефської допомоги підрозділам Збройних Сил України на 2018-2019 роки (зі 

змінами). 

Головний спеціаліст з питань режимно- 

секретної роботи 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку галузі 

культури м. Бердичева у 2018 році. 

Відділ культури 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження звіту щодо виконання Міської програми Бюджет участі 

(громадський бюджет) в місті Бердичеві на 2017-2018 роки. 

Секретар міської ради 

Постійна комісія інфраструктурного та  



стратегічного розвитку міста, промоцій та  

міжнародної співпраці 

 

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 комісію депутатської діяльності,  

законності, антикорупційної політики та  

правопорядку. 

 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2018 році заходів міської цільової 

програми з питань підтримки сім’ї, дітей та молоді на 2017-2019 роки (зі 

змінами) 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та  

молоді 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про встановлення переліку платних робіт (послуг) та тарифів на роботи 

(послуги), що виконуються архівним відділом Бердичівської міської ради. 

Архівний відділ міської ради 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про створення комунального некомерційного підприємства «Бердичівська 

міська лікарня» Бердичівської міської ради, затвердження статуту та 

передавального акту. 

Відділ охорони здоров’я 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про інвестиційну програму КП «Бердичівтеплоенерго» на 2019 рік. 

Управління ЖКГ МА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 



Про Перелік адміністративних послуг, які надаються центром надання 

адміністративних послуг виконкому Бердичівської міської ради, у новій 

редакції. 

Центр надання адміністративних послуг. 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про внесення змін до міської (комплексної) цільової соціальної Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки 

Служба у справах дітей 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, внутрішньопереміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на 

території м. бердичева у 2019 році. 

Управління праці, сім’ї та соціального  

захисту населення 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти м. Бердичева. 

Управління освіти і науки  

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про виконання міської Програми забезпечення Пожежної безпеки на період 

2016-2020 років за 2018 рік. 

Відділ з питань НС та ЦЗН 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про виконання міської Програми забезпечення безпеки перебування людей 

на водних об’єктах на період 2016-2020 роки за 2018 рік. 

Відділ з питань НС та ЦЗН 

Постійна комісія житлової політики,  



інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про виконання Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення 

території міста Бердичева на 2016-2020 роки за 2018 рік. 

Відділ з питань НС та ЦЗН 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Звіт по міській Програмі розвитку галузі фізичної культури і спорту за 2018 

рік. 

Управління у справах молоді та  

спорту. 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про звіт щодо виконання заходів Програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою міста Бердичева за 2018 рік. 

Управління ЖКГ МА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про звіт щодо виконання заходів Програми сприяння діяльності об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків в м. Бердичеві за 2018 рік. 

Управління ЖКГ МА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про звіт щодо виконання заходів Програми з енергозбереження та 

підвищення енергоефективності в житловій сфері міста Бердичева за 2018 

рік. 

Управління ЖКГ МА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  



транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про звіт щодо виконання заходів міської Програми охорони навколишнього 

природного середовища за 2018 рік. 

Управління ЖКГ МА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

ІІ квартал 

 

Про встановлення місцевих податків і зборів. 

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними 

підприємствами міста Бердичева до бюджету міста Бердичева у 2020 році. 

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2019-2020 роки. 

Відділ економіки та інвестицій 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності в місті 

Бердичеві на 2019-2020 роки 

Бердичівський відділ поліції  

Головного управління Національної  

поліції в Житомирській області  

Постійна комісію депутатської діяльності,  

законності, антикорупційної політики та  

правопорядку. 

 

Про затвердження фінансового плану на ІІ півріччя комунального 

некомерційного підприємтва «Бердичівська міська лікарня» Бердичівської 

міської ради. 



Відділ охорони здоров’я 

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 програми сприяння діяльності об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків в м. Бердичеві на 2019 рік. 

Управління ЖКГ МА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про інвестиційну програму МКП «Бердичівводоканал» на 2019 рік. 

Управління ЖКГ МА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Міська програма національно-патріотичного виховання молоді Бердичева на 

2019-2021 роки. 

Управління у справах молоді та  

спорту. 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

ІІІ квартал 

 

Стратегічний план розвитку міста Бердичева. 

Відділ економіки та інвестицій 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про затвердження правил приєднання до комунікаційних мереж 

централізованого водопостачання та водовідведення м. Бердичів 

Управління ЖКГ МА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  



транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 
 

ІV квартал 

 

Про бюджет міста Бердичева на 2020 рік. 

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік комунального 

некомерційного підприємтва «Бердичівська міська лікарня» Бердичівської 

міської ради. 

Відділ охорони здоров’я 

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 фінансового плану на 2020 рік комунального 

некомерційного підприємтва «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бердичівської міської ради. 

Відділ охорони здоров’я 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

 
 

 

 

 

 

Міський голова  В.К. Мазур 




