
Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від ________ 2021 року №___ 

 

П Л А Н   Р О Б О Т И 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на третій квартал 2021 року 

 

№ 

з/п 

Найменування питань Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1. Перелік актуальних питань, розгляд яких пов'язаний з реалізацією заходів соціально-

економічного розвитку, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної 

сфери 

1.1. Про звіт управління освіти і науки міської ради 

по роботі зі зверненнями громадян 

липень управління освіти і 

науки міської ради 

1.2. Про організацію та проведення ХVІ 

Білоцерківського марафону 

липень управління з питань 

молоді та спорту 

міської ради 

1.3. Про звіт управління містобудування та 

архітектури міської ради по роботі зі 

зверненнями громадян 

вересень управління 

містобудування та 

архітектури міської 

ради 

1.4. Про мережу закладів освіти на 2021/2022 

навчальний рік 

вересень управління освіти і 

науки міської ради 

1.5. Про проведення в Білоцерківській міській 

територіальній громаді осіннього двомісячника 

санітарної очистки, озеленення та благоустрою 

вересень департамент житлово-

комунального 

господарства міської 

ради 

1.6. Про складання проекту бюджету м. Біла Церква 

на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки 

вересень управління фінансів 

міської ради 

2. Перелік питань, хід/стан виконання яких буде розглядатися в порядку контролю на 

виконанням актів органів державної влади, рішень міської ради та виконавчого комітету, 

розпоряджень та доручень міського голови тощо 

2.1. Розпорядження голови Київської обласної 

державної адміністрації від 23 лютого 2017 року 

№ 63 «Про схвалення проекту змін до Обласної 

цільової програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення 

басейну річки Дніпро на період до 2021 року» 

липень департамент житлово-

комунального 

господарства міської 

ради 

2.2. Розпорядження голови Київської обласної 

державної адміністрації від 12 жовтня 2016 року 

№ 418 «Про організаційні заходи щодо 

ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих 

звалищ відходів» 

липень департамент житлово-

комунального 

господарства міської 

ради 

2.3. Факсограма від 01.08.2017 р. № 05.3-08.3/1431 

«Про планування та здійснення 

природоохоронних заходів» 

липень департамент житлово-

комунального 

господарства міської 

ради 

2.4. Лист Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження 

України (Держенергоефективності) від 

05.11.2020 р. № 61-02/18/5-20 щодо тарифів на 

вересень департамент житлово-

комунального 

господарства міської 

ради 



2                                                 Продовження додатка 

теплопостачання 

3. Перелік основних організаційно-масових заходів державного, обласного та місцевого 

значення на відповідний плановий період, проведення яких здійснюється виконавчими 

органами міської ради або за їх участю 

3.1. Свято Івана Купала 06 липня управління культури і 

туризму міської ради, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

3.2. День Державного Прапора України 23 серпня виконавчі органи 

міської ради 

3.3. День Незалежності України 24 серпня виконавчі органи 

міської ради 

3.4. День пам’яті захисників України 29 серпня управління культури і 

туризму міської ради, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

3.5. Міжнародний симпозіум скульптури  30 серпня – 

18 вересня 

управління культури і 

туризму міської ради 

3.6. Свято Першого дзвоника 01 вересня управління освіти і 

науки міської ради 

3.7. День міста «Білій Церкві – 989 р.» 11 вересня виконавчі органи 

міської ради 

3.8. Всеукраїнський день бібліотек 30 вересня управління культури і 

туризму міської ради 

3.9. Всеукраїнський день дошкілля 30 вересня управління освіти і 

науки міської ради 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради         Анна ОЛІЙНИК 


