
Додаток 

до рішення міської ради 

від  13.04.2020 №1195 

 

ПЛАН  

роботи Бердичівської міської ради на 2020 рік 

 

Питання до розгляду міською радою 

 

І квартал 

 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік 

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

ІІ квартал 

 

Про затвердження звіту щодо виконання заходів Комплексної цільової 

програми розвитку галузі культури м. Бердичева на 2018-2020 роки. 

Відділ культури 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2019 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 затвердження звіту щодо виконання Програми матеріальної допомоги 

військовій частині А1182 у 2019 році (зі змінами) 

Головний спеціаліст з питань режимно- 

секретної роботи 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про затвердження звітів про виконання міських програм соціального захисту, 

соціальної підтримки різних категорій громадян за 2019 рік 

Управління праці, сім’ї та соціального  

захисту населення 



Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2019 році заходів міської цільової 

соціальної 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 затвердження звіту про використання у 2019 році коштів міського 

бюджету для використання міської Програми розвитку галузі фізичної 

культури і спорту на 2019-2021 роки (зі змінами) 

Управління молоді та спорту. 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження звіту про використання у 2019 році коштів міського 

бюджету для виконання цільової Програми щодо забезпечення та захисту прав 

дітей у м. Бердичеві на 2019-2020 роки 

Управління молоді та спорту. 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2019 році програми розвитку галузі 

охорони здоров’я міста Бердичева на 2016-2020 роки в новій редакції (зі 

змінами)  

Відділ охорони здоров’я 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження звіту про використання коштів для виконання міської 

цільової програми «Медикаментозне забезпечення дітей-інвалідів м. Бердичева 

на 2016-2020 роки» 

Відділ охорони здоров’я 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження звіту щодо виконання міської цільової програми розвитку 

освіти міста Бердичева на період 2017-2019рр. 



Управління освіти і науки  

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження звіту щодо виконання міської Програми охорони 

навколишнього природного середовища за 2019 рік 

Управління ЖКГМА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про надання повноважень щодо відкриття інклюзивних груп подовженого дня 

Управління освіти і науки  

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження Програми шефської допомоги підрозділам Збройних Сил 

України у 2020 році 

Головний спеціаліст з питань режимно- 

секретної роботи 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Бердичева, 

що потребують невідкладного та/або оперативного лікування хвороби, що 

загрожує життю людини 

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 спостережну раду КНП «Бердичівська 

міська лікарня» Бердичівської міської ради та Порядку утворення спостережної 

ради закладу охорони здоров’я 

Відділ охорони здоров’я 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про намір утворити спостережну раду при КНП «Бердичівська міська лікарня» 

бердичівської міської ради 



Відділ охорони здоров’я 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу 

об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердичева 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної 

громади м. Бердичева, що підлягає приватизації в 2020 році 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про приватизацію об’єктів комунальної власності 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про затвердження приватизації об’єктів комунальної власності 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про списання майна 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  



інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про продовження договору господарського віддання 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про внесення змін до рішення Бердичівської міської ради від 29.01.2015 №1002 

«Про затвердження Положення про управління комунальним майном 

територіальної громади м. Бердичева 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про утворення центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради як постійно діючого робочого органу 

Центр надання адміністративних послуг. 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про затвердження переліку додаткових платних послуг, які надаються міською 

комунальною аварійно-рятувальною службою 

Управління ЖКГМА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

 

«Про відшкодування різниці в тарифах у 2020 році»  

Управління ЖКГМА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  



комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Рішеня з питань регулювання земельних відносин  

Про передачу у власність земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд учасникам 

антитерористичної операції 

Про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою 

Про вилучення та передачу земельних ділянок у власність, постійне 

користування та оренду фізичним та юридичним особам 

Про передачу громадянам у власність земельних ділянок 

Про продовження договорів оренди землі 

Про продовження договорів сервітутного землекористування 

Про внесення змін до договорів оренди землі та сервітутного 

землекористування 

Про внесення змін до рішень міської ради 

Про припинення права користування земельними ділянками 

Про надання права сервітутного землекористування 

Про затвердження до продажу на конкурсних засадах (земельних торгах) 

вільної від забудови земельної ділянки 

Про підготовку  до продажу на конкурсних засадах (земельних торгах)  

земельних ділянок 

Про надання дозволу на продаж та проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є 

власністю покупців цих ділянок 

Про продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого 

майна, які належать покупцю на праві власності 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

 

Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Бердичева, 

що потребують невідкладного та/або оперативного лікування хвороби, що 

загрожує життю людини 

Управління праці, сім’ї та соціального  

захисту населення 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 



Про встановлення ставок єдиного податку  

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів 

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про встановлення ставок туристичного збору 

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про встановлення ставки  транспортного податку 

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки 

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про встановлення ставок земельного податку 

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про відрахування частини прибутку (доходу) комунальними підприємствами 

міста Бердичева до міського бюджету 

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про внесення змін до міської Програми розвитку галузі фізичної культури і 

спорту на 2020-2022 роки 

Управління молоді та спорту. 



Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про зміну типів закладів загальної середньої освіти міста та затвердження їх 

статутів 

Управління освіти і науки  

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про продовження договору господарського віддання 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про затвердження ціни продажу об’єкта комунальної власності 

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 фінансової підтримки комунальних підприємств 

Бердичівської міської ради на 2020-2022 роки 

Управління ЖКГМА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про затвердження Правил приєднання до комунальних мереж 

централізованого водопостачання та водовідведення м. Бердичева 

Управління ЖКГМА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 



Рішеня з питань, що стосуються земельних відносин 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про затвердження містобудівної документації 

Управління ЖКГМА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Рішеня з питань регулювання земельних відносин  

Про передачу у власність земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд учасникам 

антитерористичної операції 

Про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою 

Про вилучення та передачу земельних ділянок у власність, постійне 

користування та оренду фізичним та юридичним особам 

Про передачу громадянам у власність земельних ділянок 

Про продовження договорів оренди землі 

Про продовження договорів сервітутного землекористування 

Про внесення змін до договорів оренди землі та сервітутного 

землекористування 

Про внесення змін до рішень міської ради 

Про припинення права користування земельними ділянками 

Про надання права сервітутного землекористування 

Про затвердження до продажу на конкурсних засадах (земельних торгах) 

вільної від забудови земельної ділянки 

Про підготовку  до продажу на конкурсних засадах (земельних торгах)  

земельних ділянок 

Про надання дозволу на продаж та проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є 

власністю покупців цих ділянок 

Про продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого 

майна, які належать покупцю на праві власності 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  



транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

ІІІ квартал 

 

Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Бердичева, 

що потребують невідкладного та/або оперативного лікування хвороби, що 

загрожує життю людини 

Управління праці, сім’ї та соціального  

захисту населення 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік комунального 

некомерційного підприємства «Бердичівська міська лікарня» Бердичівської 

міської ради 

Відділ охорони здоров’я 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження фінансового плану на 2021 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 

 

Про продовження договору господарського віддання 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про списання майна 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  



благоустрою та екології 

 

Про затвердження ціни продажу об’єкта комунальної власності 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Рішеня з питань, що стосуються земельних відносин 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Внесення змін до Генерального плану міста Бердичева за результатами 

містобудівного моніторингу реалізації Генерального плану міста Бердичева 

Управління ЖКГМА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Рішеня з питань регулювання земельних відносин  

Про передачу у власність земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд учасникам 

антитерористичної операції 

Про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою 

Про вилучення та передачу земельних ділянок у власність, постійне 

користування та оренду фізичним та юридичним особам 

Про передачу громадянам у власність земельних ділянок 

Про продовження договорів оренди землі 

Про продовження договорів сервітутного землекористування 

Про внесення змін до договорів оренди землі та сервітутного 

землекористування 

Про внесення змін до рішень міської ради 

Про припинення права користування земельними ділянками 

Про надання права сервітутного землекористування 



Про затвердження до продажу на конкурсних засадах (земельних торгах) 

вільної від забудови земельної ділянки 

Про підготовку  до продажу на конкурсних засадах (земельних торгах)  

земельних ділянок 

Про надання дозволу на продаж та проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є 

власністю покупців цих ділянок 

Про продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого 

майна, які належать покупцю на праві власності 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 
 

ІV квартал 

 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2020 році заходів міської Програми 

забезпечення Пожежної безпеки на період 2016-2020 років (зі змінами) 

Відділ з питань НС та ЦЗН 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2020 році заходів Комплексної 

програми ліквідації наслідків підтоплення територій міста на період 2016-2020 

років 

Відділ з питань НС та ЦЗН 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про затвердження звіту щодо виконання заходів міської Програми 

забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах на період 2016-

2020 року за 2020 рік 

Відділ з питань НС та ЦЗН 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 



 

Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Бердичева, 

що потребують невідкладного та/або оперативного лікування хвороби, що 

загрожує життю людини 

Управління праці, сім’ї та соціального  

захисту населення 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про міський бюджет міста Бердичева га 2021 рік  

Фінансове управління 

Постійна комісія соціально – економічного 

розвитку, енергоефективності, бюджету, 

фінансів і цін 

 

Про внесення змін до міської Програми розвитку галузі фізичної культури і 

спорту на 2020-2022 роки 

Управління молоді та спорту. 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про внесення змін до міської Програми «Молодь Бердичева на 2020-2022 роки 

Управління молоді та спорту. 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про внесення змін до цільової Програми щодо забезпечення та хахисту прав 

дітей у м. Бердичеві на 2020-2022 роки 

Управління молоді та спорту. 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики 

 

Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного 

метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. бердичеві на 2021 

рік 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 



Про продовження договору про закріплення комунального майна на праві 

господарського віддання 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Про списання майна 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

«Про відшкодування різниці в тарифах у 2021 році»  

Управління ЖКГМА 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Рішеня з питань, що стосуються земельних відносин 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

Рішеня з питань регулювання земельних відносин  

Про передачу у власність земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд учасникам 

антитерористичної операції 

Про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою 

Про вилучення та передачу земельних ділянок у власність, постійне 

користування та оренду фізичним та юридичним особам 

Про передачу громадянам у власність земельних ділянок 

Про продовження договорів оренди землі 



Про продовження договорів сервітутного землекористування 

Про внесення змін до договорів оренди землі та сервітутного 

землекористування 

Про внесення змін до рішень міської ради 

Про припинення права користування земельними ділянками 

Про надання права сервітутного землекористування 

Про затвердження до продажу на конкурсних засадах (земельних торгах) 

вільної від забудови земельної ділянки 

Про підготовку  до продажу на конкурсних засадах (земельних торгах)  

земельних ділянок 

Про надання дозволу на продаж та проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є 

власністю покупців цих ділянок 

Про продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого 

майна, які належать покупцю на праві власності 

Відділ комунальної власності та земельних 

відносин 

Постійна комісія житлової політики,  

інженерного господарства, будівництва,  

транспорту, землекористування,  

комунального майна та власності,  

благоустрою та екології 

 

 

При необхідності до рішень можливе внесення змін. 

 

 
 

 

 

 

 

Міський голова  В.К. Мазур 

 

 


