
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 четвертий 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 служби у справах дітей міської ради 

по роботі зі зверненнями громадян 

жовтень служба у справах дітей 

міської ради 

1.2. Про утримання автомобільних доріг міста в 

зимових умовах 2021-2022 р.р. 

жовтень департамент житлово-

комунального 

господарства міської 

ради 

1.3. Про організацію та проведення в м. Біла 

Церква Всеукраїнських змагань з 

велосипедного спорту 

жовтень управління з питань 

молоді та спорту 

міської ради 

1.4. Про звіт відділу державного архітектурно-

будівельного контролю  міської ради по роботі 

зі зверненнями громадян 

листопад відділ державного 

архітектурно-

будівельного контролю  

міської ради 

1.5. Про звіт департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради по роботі зі 

зверненнями громадян 

грудень департамент житлово-

комунального 

господарства міської 

ради 

1.6. Про схвалення проекту рішення 

Білоцерківської міської ради «Про бюджет м. 

Біла Церква на 2022 рік 

грудень управління фінансів 

міської ради 

1.7 Про затвердження фінансових планів на 2022 

рік комунальних підприємств Білоцерківської 

міської ради 

грудень управління економіки 

міської ради 

1.8 Про затвердження плану діяльності 

Білоцерківської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік 

грудень управління економіки 

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» 

жовтень 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 

жовтень департамент житлово-

комунального 

господарства міської 

ради 
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неконтрольованих звалищ відходів» 

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

«Про планування та здійснення 

природоохоронних заходів» 

жовтень департамент житлово-

комунального 

господарства міської 

ради 

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

«Про планування та здійснення 

природоохоронних заходів» 

листопад департамент житлово-

комунального 

господарства міської 

ради 

2.5 Лист Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження 

України (Держенергоефективності) від 

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

теплопостачання 

грудень департамент житлово-

комунального 

господарства міської 

ради 

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. Міжнародний день музики, день ветерана 01 жовтня управління культури і 

туризму міської ради, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

3.2. День працівників освіти 03 жовтня управління освіти і 

науки міської ради 

3.3. День захисників і захисниць України, свято 

Покрови Пречистої Богородиці, день 

художника 

14 жовтня управління культури і 

туризму міської ради, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

3.4. 77- ї річниця визволення України від 

фашистських загарбників 

28 жовтня управління культури і 

туризму міської ради, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

3.5. День працівників соціальної сфери 05 листопада управління культури і 

туризму міської ради, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

3.6. День української писемності та мови, 

Всеукраїнський день працівників культури та 

майстрів  народного мистецтва 

09 листопада управління культури і 

туризму міської ради 

3.7. День Гідності та Свободи 21 листопада управління культури і 

туризму міської ради, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

3.8. День пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій 

27 листопада управління культури і 

туризму міської ради, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 
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3.9. Міжнародний день людей з інвалідністю 03 грудня управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

3.10 День Збройних Сил України 06 грудня управління культури і 

туризму міської ради, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

3.11 День місцевого самоврядування 07 грудня виконавчі органи 

міської ради 

3.12 День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС 14 грудня управління культури і 

туризму міської ради, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

3.13 Свято Миколая, відкриття новорічної ялинки 19 грудня виконавчі органи 

міської ради 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради         Анна ОЛІЙНИК 


