
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 903 

 

Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської 

міської ради на перший квартал 2022 року 

 

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 

перший квартал 2022 року (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 № 903 

 

П Л А Н   Р О Б О Т И 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на перший квартал 2022 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 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 

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 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» 

січень 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 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-

березень 

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-

березень 

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 
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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 

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 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради               Анна ОЛІЙНИК 
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