
ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу виконавчого комітету Прилуцької міської ради  

за І квартал 2019 року 

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради організовує свою діяльність 

відповідно до Конституції України, законів України, постанов Кабінету 

Міністрів України, Указів Президента України, розпоряджень голови обласної 

державної адміністрації, рішень міської ради, Регламенту роботи виконавчого 

комітету Прилуцької міської ради та в межах повноважень, наданих Законом 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 Робота виконавчого комітету Прилуцької міської ради у І кварталі  

2019 року проводилась відповідно до плану роботи, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 26 грудня 2018 року № 460 „Про план 

роботи виконавчого комітету Прилуцької міської ради на І квартал 2019 року”. 

У плані роботи виконавчого комітету міської ради на І квартал 2019 року 

заплановано 6 засідань, проведено 8 (у зв’язку з нагальною необхідністю 

розгляду окремих питань відбулися 2 позачергових засідання виконавчого 

комітету міської ради: 8 січня 2019 року та 19 березня 2019 року), з них 

розширених – 4. 

За результатами розгляду виконавчим комітетом ухвалено 128 рішень 

виконавчого комітету міської ради, що охоплюють наступні напрямки 

діяльності виконавчого комітету міської ради: 

у галузі економічного, соціального і культурного 

розвитку, планування та обліку 
Ст. 27 2 

у галузі бюджету, фінансів та цін Ст. 28 20 

у галузі управління комунальною власністю Ст. 29 3 

у галузі житлово-комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, громадського 

харчування, транспорту та зв’язку 

Ст. 30 23 

у галузі будівництва Ст. 31 12 

у галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури 

та спорту 
Ст. 32 10 

у галузі регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 
Ст. 33 0 

у галузі соціального захисту населення Ст. 34 16 

у галузі оборонної роботи Ст. 36 1 

у галузі забезпечення законності, правопорядку, охорони 

прав, свобод і законних інтересів громадян 
Ст. 38 7 

щодо відзначення державними нагородами України Ст. 39 1 
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інші повноваження 

Ст. 371, 

40, 52, 

22, 53 

17 

про хід виконання рішень виконавчого комітету  16 

Крім того, з 128 рішень, ухвалених виконавчим комітетом, 39 рішень 

ухвалено на виконання делегованих державою повноважень: 

у галузі економічного, соціального і культурного 

розвитку, планування та обліку 
Ст. 27 0 

у галузі бюджету, фінансів та цін Ст. 28 0 

у галузі управління комунальною власністю  Ст. 29 0 

у галузі житлово-комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, 

громадського харчування, транспорту та зв’язку 

Ст. 30 10 

у галузі будівництва Ст. 31 0 

у галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури 

та спорту 
Ст. 32 6 

у галузі регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 
Ст. 33 0 

у галузі соціального захисту населення Ст. 34 14 

у галузі оборонної роботи Ст. 36 1 

у галузі реєстрації місця проживання фізичних осіб Ст. 371 1 

у галузі забезпечення законності, правопорядку, охорони 

прав, свобод і законних інтересів громадян 
Ст. 38 7 

 На виконання рішень міської ради ухвалено 2 рішення виконавчого 

комітету міської ради: 

 - від 8 січня 2019 року № 1 „Про встановлення тарифу на послуги з 

перевезення дітей шкільного віку на міських автобусних маршрутах загального 

користування м.Прилуки”; 

 - від 8 січня 2019 року № 2 „Про затвердження форми талона”. 

 Контроль за виконанням 48 рішень виконавчого комітету покладено на: 

 - міського голову – 1; 

 - заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Котляра Р.П. – 15; 

 - заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Сивенка О.І. – 11; 

 - заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Фесенко Т.М. – 12; 

 - заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради відповідно до розподілу повноважень – 4; 
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 - керуючу справами виконавчого комітету міської ради – 4; 

 - начальників відділів та управлінь міської ради – 1. 

 На контролі у І кварталі 2019 року планом передбачено 22 рішення 

виконавчого комітету. Інформації по 21 рішенню надані виконавчому комітету 

міської ради своєчасно. За підсумками розгляду 14 рішень виконавчого 

комітету знято з контролю, у зв’язку з виконанням, 7 – залишаються на 

контролі. Розгляд питання „Про організацію військового обліку в місті Прилуки 

у 2018 році” перенесено на ІІ квартал 2019 року. 

 Станом на 1 квітня 2019 року у загальному відділі міської ради на 

контролі перебувало 29 рішень виконавчого комітету. З них: 

 - з питань виконавської дисципліни – 2; 

 - з питань освіти, охорони здоров’я – 6; 

 - з питань забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей улітку – 1; 

 - з питань соціального захисту – 10; 

 - з питань культури – 1; 

 - з питань соціального, економічного розвитку, планування та 

обліку – 1; 

 - з питань житлово-комунального господарства – 1; 

 - з питань оборонної роботи – 2; 

 - з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, 

свобод і законних інтересів громадян – 5. 

У І кварталі 2019 року виконавчим комітетом міської ради розглянуто, як 

основні, наступні питання: 

 1. Про стан виконавської дисципліни та роботу з документами в 

управліннях та відділах міської ради у 2018 році. 

 2. Про стан організаційної роботи в управліннях та відділах міської 

ради у 2018 році. 

 3. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до 

міської ради за 2018 рік. 

 4. Про заходи Прилуцької міської ради з виконання Указу Президента 

України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. 

 5. Про стан розгляду звернень суб’єктів господарської діяльності та 

громадян міста стосовно надання адміністративних послуг за підсумками  

2018 року. 

 6. Про затвердження заходів по роботі підприємств житлово-

комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2019 року та 

підготовці до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років. 

 7. Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та 

оздоровлення дітей улітку 2019 року. 

 8. Про підсумки виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста Прилуки за 2018 рік. 
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 Для підготовки матеріалів по вищезазначених питаннях на засідання 

виконавчого комітету міської ради утворювалися робочі групи, які очолювали 

заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за 

напрямками роботи. На засідання виконавчого комітету для обговорення цих 

питань запрошувались посадовці, депутати міської ради, представники 

підприємств, установ, організацій міста. 

 На виконання звернень підприємств, установ, організацій та громадян 

міста, що стосуються повноважень виконавчого комітету, у звітному періоді 

ухвалено: 

 - 3 рішення про приватизацію житлових приміщень; 

 - 5 рішень щодо надання поштових адрес; 

 - 1 рішення про провадження торговельної діяльності; 

 - 5 рішень щодо надання матеріальної допомоги громадянам; 

 - 9 рішень з питань пасажирських перевезень; 

 - 15 рішень, що стосуються захисту прав дитини. 

 Відповідно до термінів, визначених Регламентом, виконавчий комітет 

міської ради ухвалив рішення про план роботи виконавчого комітету 

Прилуцької міської ради на ІІ квартал 2019 року. 

 Підготовка матеріалів для розгляду виконавчим комітетом 

організовувалась з дотриманням норм Регламенту роботи виконавчого комітету 

міської ради. 

 Всі засідання виконавчого комітету протоколювалися, рішення 

подавалися на підпис у визначені терміни. 

 Керуючись Законом України „Про доступ до публічної інформації” та 

розділом 8 Регламенту роботи виконавчого комітету Прилуцької міської ради, 

порядки денні засідань виконавчого комітету міської ради, рішення, ухвалені на 

його засіданнях, та результати поіменного голосування розміщувалися на 

офіційному сайті Прилуцької міської ради за електронною адресою: 

http://pryluky.cg.gov.ua/ та на порталі міста за електронною адресою: 

www.pryluky.org. В газеті „Град Прилуки” розміщувались повідомлення про 

оприлюднення порядків денних засідань виконавчого комітету міської ради та 

рішень виконавчого комітету, ухвалених на його засіданнях, із посиланням на 

інтернет-сайт, де такі рішення розміщені для ознайомлення. 

 Усі засідання виконавчого комітету міської ради відбувалися в режимі 

он-лайн трансляцій із збереженням їх на офіційному YouTube-каналі міської 

ради з можливістю подальшого перегляду трансляцій із архіву будь-ким за 

допомогою мережі Інтернет. 

 У Прилуцькій міській раді діє електронна система обліку публічної 

інформації з можливістю доступу до неї зацікавлених осіб, тому паралельно 

відповідна інформація про рішення виконавчого комітету розміщувалась і в 

локальній мережі у папці „Публічна інформація”. 

 

Керуюча справами виконавчого 

комітету міської ради      Т.М.МАЛОГОЛОВА 

http://www.pryluky.org/

