
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 902 

 

Про план роботи виконавчого комітету 

Бiлоцеpкiвської міської ради на 2022 рік 

 

З метою забезпечення сталого розвитку Білоцерківської міської територіальної 

громади, відповідно до статті  40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання розділу ІІІ Регламенту роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради, 

затвердженого рішенням Бiлоцеpкiвської міської ради від 25 лютого 2021 року № 347-10-VIII, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на 2022 

рік (згідно додатку). 

2. Керівникам структурних підрозділів, працівникам виконавчих органів 

Білоцерківської міської ради забезпечити своєчасну підготовку та виконання заходів, що 

передбачені цим планом. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови, 

заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради згідно 

з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                     Геннадій ДИКИЙ 

 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 28. 12. 2021 року № 902 

 

П Л А Н   Р О Б О Т И 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на 2022 рік 

 

№ 

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 присвоєння звання лауреата міської літературно-мистецької премії 

ім. І.С. Нечуя-Левицького 

січень управління культури і туризму міської ради 

1.2 Про звіт відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і 

громадського харчування міської ради по роботі зі зверненнями громадян 

січень відділ з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

1.3 Про присудження міської молодіжної літературно-мистецької премії імені 

М.С. Вінграновського за 2021 рік 

січень управління з питань молоді та спорту міської 

ради 

1.4 Про затвердження Положення про надання фінансової підтримки 

(заохочення) спортсменам Білоцерківської міської територіальної 

громади та їх тренерам з олімпійських та не олімпійських видів спорту 

січень управління з питань молоді та спорту міської 

ради 

1.5 Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської 

територіальної громади № 14, № 22 

лютий відділ транспорту та  зв’язку міської ради 

1.6 Про звіт управління охорони здоров’я міської ради по роботі зі 

зверненнями громадян 

лютий управління охорони здоров’я міської ради 

1.7 Про затвердження заходів та плану дій з підготовки до пропуску 

льодоходу, повені та паводку у 2022 році на території Білоцерківської 

міської територіальної громади 

лютий департамент житлово-комунального 

господарства міської ради 

1.8 Про затвердження Плану спільних дій з розбудови системи попередження 

і протидії домашньому насильству з ознакою статі «Білоцерківська міська 

територіальна громада-громада вільна від насильства» на 2022-2024 роки 

лютий управління з питань молоді та спорту міської 

ради 

1.9 Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської 

територіальної громади № 5, № 2 

березень відділ транспорту та  зв’язку міської ради 
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1.10 Про звіт управління соціального захисту населення міської ради по роботі 

зі зверненнями громадян 

березень управління соціального захисту населення 

міської ради 

1.11 Про проведення весняного місячника санітарного очищення, озеленення і 

благоустрою та природоохоронних заходів до Дня довкілля на території 

Білоцерківської міської територіальної громади 

березень департамент житлово-комунального 

господарства міської ради 

1.12 Про утворення оперативного штабу з координації оздоровлення та 

відпочинку дітей Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 

рік 

березень управління з питань молоді та спорту міської 

ради 

1.13 Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської 

територіальної громади № 5, № 2 

квітень відділ транспорту та  зв’язку міської ради 

1.14 Про звіт управління регулювання земельних відносин міської ради по 

роботі зі зверненнями громадян 

квітень управління регулювання земельних відносин 

міської ради 

1.15 Про закінчення опалювального періоду 2021-2022 років в Білоцерківській 

міській територіальній громаді 

квітень департамент житлово-комунального 

господарства міської ради 

1.16 Про проведення природоохоронної акції «Еко-Пікнік» в Білоцерківській 

міській територіальній громаді 

квітень департамент житлово-комунального 

господарства міської ради 

1.17 Про звіт управління адміністративних послуг міської ради по роботі зі 

зверненнями громадян 

травень управління адміністративних послуг міської 

ради 

1.18 Про організацію роботи закладів дошкільної освіти комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади в літній період 2022 року 

травень управління освіти і науки міської ради 

1.19 Про організацію та проведення Всеукраїнських змагань з велосипедного 

спорту серед ветеранів 

травень управління з питань молоді та спорту міської 

ради 

1.20 Про звіт відділу транспорту та зв’язку міської ради по роботі зі 

зверненнями громадян 

червень відділ транспорту та  зв’язку міської ради 

1.21 Про проведення міського конкурсу на кращу клумбу до Дня міста червень департамент житлово-комунального 

господарства міської ради 

1.22 Про організацію та проведення Всеукраїнських змагань з лижеролерів 

серед юнаків та дівчат 

червень управління з питань молоді та спорту міської 

ради 

1.23 Про організацію та проведення  ХVІІІ Білоцерківського марафону червень управління з питань молоді та спорту міської 

ради 

1.24 Про звіт управління освіти і науки міської ради по роботі зі зверненнями 

громадян 

липень управління освіти і науки міської ради 

1.25 Про надання дозволу на проведення демонстраційних польотів аеростатів 

(повітряних куль) над Білоцерківською міською територіальною 

громадою 

липень управління з питань молоді та спорту міської 

ради 
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1.26 Про відзначення Дня молоді в Білоцерківській міській територіальній 

громаді 

липень управління з питань молоді та спорту міської 

ради 

1.27 Про організацію та проведення культурно-масових розважальних заходів 

з нагоди 990-ї річниці Дня міста Біла Церква 

серпень управління культури і туризму міської ради 

1.28 Про облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Білоцерківської 

міської територіальної громади 

серпень управління освіти і науки міської ради 

1.29 Про звіт управління містобудування та архітектури міської ради по роботі 

зі зверненнями громадян 

вересень управління містобудування та архітектури 

міської ради 

1.30 Про проведення осіннього місячника санітарної очистки, озеленення та 

благоустрою на території Білоцерківської міської територіальної громади  

вересень департамент житлово-комунального 

господарства міської ради 

1.31 Про мережу закладів освіти Білоцерківської міської територіальної 

громади на 2022/2023 навчальний рік 

вересень управління освіти і науки міської ради 

1.32 Про організацію та проведення в м. Біла Церква Всеукраїнських змагань з 

велосипедного спорту 

вересень управління з питань молоді та спорту міської 

ради 

1.33 Про звіт служби у справах дітей міської ради по роботі зі зверненнями 

громадян 

жовтень служба у справах дітей міської ради 

1.34 Про утримання автомобільних доріг в зимових умовах 2022-2023 років жовтень департамент житлово-комунального 

господарства міської ради 

1.35 Про звіт відділу державного архітектурно-будівельного контролю  міської 

ради по роботі зі зверненнями громадян 

листопад відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю  міської ради 

1.36 Про затвердження плану діяльності Білоцерківської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік 

листопад управління економіки міської ради 

1.37 Про звіт департаменту житлово-комунального господарства міської ради 

по роботі зі зверненнями громадян 

грудень департамент житлово-комунального 

господарства міської ради 

1.38 Про відзначення загальнодержавних, релігійних Новорічно-Різдвяних 

свят у місті Біла Церква 

грудень управління культури і туризму міської ради 

1.39 Про затвердження фінансових планів на 2023 рік комунальних 

підприємств Білоцерківської міської ради 

грудень управління економіки міської ради 

1.40 Про затвердження фінансових планів на 2023 рік комунальних 

некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради 

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 25 

березня 2019 року № 181 «Про схвалення проекту Програми охорони 

довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської 

області на 2019-2022 роки» 

січень, 

квітень, 

липень, 

жовтень 

департамент житлово-комунального 

господарства міської ради 
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2.2 Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 12 

жовтня 2016 року № 418 «Про організаційні заходи щодо ліквідації 

несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів» 

січень, 

квітень, 

липень, 

жовтень 

департамент житлово-комунального 

господарства міської ради 

2.3 Факсограма від 01 серпня 2017 року № 05.3-08.3/1431 «Про планування та 

здійснення природоохоронних заходів» 

січень, 

квітень, 

липень, 

жовтень 

листопад 

департамент житлово-комунального 

господарства міської ради 

2.4 Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради № 265 від 08 

липня 2014 року «Про закріплення території по вулиці Куценко за 

суб’єктами господарської діяльності для дотримання відповідного 

санітарного стану даної території» 

січень-

грудень 

відділ з питань торгово – побутового 

обслуговування  населення і громадського 

харчування міської ради 

2.5 Засідання комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків та 

інших надходжень, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат та робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення виконавчого комітету міської 

ради 

січень-

грудень 

управління економіки 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 Свято Нового року 01 січня виконавчі органи міської ради 

3.2 78-а річниця визволення Білої Церкви 04 січня управління освіти і науки міської ради 

3.3 Різдво Христове 07 січня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.4 Щедрі обіди 13 січня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.5 Народне свято «Водохреща» 19 січня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.6 День Соборності України 22 січня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 
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3.7 День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 15 лютого управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.8 День Героїв Небесної Сотні 20 лютого управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.9 День рідної мови 21 лютого управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.10 Проводи зими та зустріч весни 06 березня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.11 Міжнародний жіночий день   08 березня виконавчі органи міської ради 

3.12 208-ма річниця з дня народження Т.Г. Шевченка 09 березня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.13 День українського добровольця 14 березня виконавчі органи міської ради 

3.14 Свято гумору 01 квітня управління культури і туризму міської ради 

3.15 36-а  річниця Чорнобильської катастрофи  26 квітня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.16 День пам’яті та примирення 08 травня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.17 День перемоги над нацизмом   09 травня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.18 День перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі 22 травня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.19 Свято Останнього дзвоника 27 травня управління освіти і науки міської ради 

3.20 Міжнародний день захисту дітей та вручення стипендій міського голови 01 червня управління освіти і науки міської ради 

3.21 День медичного працівника 19 червня управління охорони здоров’я міської ради 

3.22 День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 22 червня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.23 День Конституції України 28 червня виконавчі органи міської ради 
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3.24 Свято Івана Купала 06 липня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.25 День Державного Прапора України 23 серпня виконавчі органи міської ради 

3.26 День Незалежності України 24 серпня виконавчі органи міської ради 

3.27 День пам’яті захисників України 29 серпня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.28 Свято Першого дзвоника 01 вересня управління освіти і науки міської ради 

3.29 День закінчення Другої світової війни 02 вересня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.30 День міста «Білій Церкві – 990 років» 10 вересня виконавчі органи міської ради 

3.31 Всеукраїнського день бібліотек 30 вересня управління культури і туризму міської ради 

3.32 Всеукраїнський день дошкілля 30 вересня управління освіти і науки міської ради 

3.33 Міжнародний день музики, день ветерана 01 жовтня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.34 День працівників освіти 02 жовтня управління освіти і науки міської ради 

3.35 День захисників і захисниць України, свято Покрови Пречистої 

Богородиці, день художника 

14 жовтня виконавчі органи міської ради 

3.36 78-а річниця  визволення України від фашистських загарбників 28 жовтня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.37 День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників 

культури та майстрів  народного мистецтва 

09 листопада управління культури і туризму міської ради 

3.38 День Гідності та Свободи 21 листопада управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.39 День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 26 листопада управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.40 День Збройних Сил України 06 грудня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.41 День місцевого самоврядування 07 грудня виконавчі органи міської ради 
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3.42 День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС 14 грудня управління культури і туризму міської ради, 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

3.43 Свято Миколая, відкриття новорічної ялинки 19 грудня виконавчі органи міської ради 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради               Анна ОЛІЙНИК 
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