
 

 

У К Р А Ї Н А 

П Р И Л У Ц Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

(сімдесят восьма сесія шостого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 грудня 2014 року  м. Прилуки № 8 

 

Про затвердження Плану роботи 

Прилуцької міської ради на  2015 рік 

 

 

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування  в  Україні», з метою системного забезпечення діяльності 

Прилуцької міської ради  у 2015 році  міська   рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План роботи Прилуцької  міської ради на  2015 рік 

(додається). 

 

2. Доручити міському голові в разі  необхідності вносити зміни до 

Плану роботи Прилуцької міської  ради  з  наступним  затвердженням  на  сесії  

міської  ради. 

 

        3. Контроль за  виконанням рішення покласти на секретаря міської 

ради ЧЕРНОВА В.М. та постійні депутатські комісії (ГЕНЗЕЛЬ І.А., 

ДАНОВСЬКА Н.В.,  КАШПУР І.В., КІЧА В.В., ЛУЦАК В.Г., СОТНІЧЕНКО 

О.М.,  ЯЦЕНКО Є.М.). 
 

 

 Міський  голова                                                                                 Д.В.БАРНАШ 

 



                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                               Рішення міської ради 

                       (78 сесія 6 скликання) 

                              25 грудня 2014 року №8 

         Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                             __________В.М.ЧЕРНОВ 

 ПЛАН РОБОТИ   

Прилуцької міської ради на 2015 рік 

 

І півріччя 

Про внесення змін  до  рішення  міської  ради (58 сесія 6 скликання) від 30 

січня 2014 року №2   «Про  бюджет  міста  на  2014 рік».      

       Готують: фінансове управління міської ради; постійна депутатська комісія 

з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, 

фінансів та цін. 

 

Про виконання бюджету міста за 2014 рік. 

Готують: фінансове управління міської ради; постійна депутатська комісія 

з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, 

фінансів та цін. 

 

Про  виділення коштів.      

         Готують: фінансове управління міської ради; постійна депутатська комісія 

з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, 

фінансів та цін. 

 

        Про  зміни бюджетних призначень міського бюджету.      

         Готують: фінансове управління міської ради; постійна депутатська комісія 

з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, 

фінансів та цін. 

 

Про внесення змін  до  рішення  міської  ради   «Про  бюджет  міста  на  2015 

рік».      

         Готують: фінансове управління міської ради; постійна депутатська комісія 

з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, 

фінансів та цін. 

 

Про виконання бюджету міста за І квартал 2015 року. 

Готують: фінансове управління міської ради; постійна депутатська комісія 

з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, 

фінансів та цін. 

 

Про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Прилуцької міської ради за 2014 рік. 

Готують: управління економічного розвитку  міської ради; постійна 

депутатська комісія з питань  побутового, торговельного обслуговування, 

громадського харчування, підприємництва, транспорту, зв’язку  та регуляторної 

політики. 



 

          Про хід виконання  Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Прилуки на 2013-2014 роки. 

     Готують:  управління економічного розвитку міської ради; постійна 

депутатська комісія з питань побутового, торговельного обслуговування, 

громадського харчування, підприємництва, транспорту,  зв’язку  та 

регуляторної політики.    

 

Про  роботу  виконавчого  комітету  Прилуцької міської  ради  за    ІV квартал  

2014 року.       

        Готують: керуюча справами виконавчого комітету міської ради; сектор 

організаційної роботи міської ради. 

Про стан законності, боротьби  зі злочинністю, охорони громадського 

порядку на  території міста  Прилуки за   підсумками ІІ півріччя 2014 року. 

Готують: Прилуцький міський відділ (з обслуговування м.Прилуки та 

Прилуцького району) УМВС України в Чернігівській області; постійна  

депутатська комісія з  питань регламенту,  депутатської  етики, законності,  

правопорядку,  охорони  прав,  свобод  і  законних  інтересів  громадян. 

 

Про затвердження Положення про громадську раду при виконавчому комітеті 

Прилуцької міської ради. 

Готує: сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

міської ради. 

 

Про затвердження  Правил  благоустрою території м. Прилуки (нова 

редакція). 

Готують: головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю міської 

ради; юридичний відділ міської ради. 
 

Про затвердження  Положення про громадський контроль у сфері 

благоустрою міста Прилуки.  

Готують: головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю міської 

ради; юридичний відділ міської ради. 

 

           Про вирішення питань землекористування. 

          Готують: відділ комунальної власності міської ради; постійна 

депутатська комісія з питань  будівництва, земельних відносин, екології та 

природних ресурсів. 

 

           Про передачу майна. 

Готують: відділ комунальної власності міської ради; постійна 

депутатська комісія з питань  будівництва, земельних відносин, екології та 

природних ресурсів. 

 

         Про поповнення статутного фонду комунального підприємства 

«Муніципальна поліція» Прилуцької міської ради. 

Готує: КП «Муніципальна поліція» Прилуцької міської ради. 

 



Про  роботу  виконавчого  комітету Прилуцької міської ради  за   І квартал  

2015 року.       

            Готують: керуюча справами виконавчого комітету міської ради; сектор 

організаційної роботи міської ради. 

        Про виконання зауважень та пропозицій,  доручень  виборців, озвучених 

депутатами на  сесіях  міської ради 6 скликання при розгляді питання «Різне».  

          Готують: секретар міської ради; відділ інформаційно-аналітичного 

забезпечення міської ради.  

 

ІІ півріччя  

  Про виконання бюджету міста за І півріччя 2015 року. 

  Готують: фінансове управління міської ради; постійна депутатська 

комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, 

фінансів та цін. 

       

Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2015 року. 

         Готують: фінансове управління міської ради; постійна депутатська комісія 

з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, 

фінансів та цін. 

 

   Про  виділення коштів.      

         Готують: фінансове управління міської ради; постійна депутатська комісія 

з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, 

фінансів та цін. 

 

           Про  зміни бюджетних призначень міського бюджету.      

       Готують: фінансове управління міської ради; постійна депутатська комісія 

з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, 

фінансів та цін.     

 

Про внесення змін до рішення міської ради «Про бюджет міста на 2015 

рік». 

        Готують: фінансове управління міської ради; постійна депутатська комісія 

з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, 

фінансів та цін. 

 

Про бюджет міста на 2016 рік. 

Готують: фінансове управління міської ради; постійна депутатська комісія 

з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, 

фінансів та цін. 

 

 Про розгляд звернень підприємств, організацій. 

Готують: фінансове управління міської ради; постійна депутатська комісія 

з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, 

фінансів та цін. 

 

Про стан законності, боротьби  зі злочинністю, охорони громадського 

порядку на  території міста  Прилуки за   підсумками І півріччя 2015 року. 



Готують: Прилуцький міський відділ (з обслуговування м.Прилуки та 

Прилуцького району) УМВС України в Чернігівській області; постійна  

депутатська комісія з  питань регламенту,  депутатської  етики, законності,  

правопорядку,  охорони  прав,  свобод  і  законних  інтересів  громадян. 

 

Про  роботу  виконавчого  комітету Прилуцької  міської  ради  за    ІІ квартал  

2015 року.       

        Готують: керуюча справами виконавчого комітету міської ради; сектор 

організаційної роботи міської ради. 

Про  роботу  виконавчого  комітету  Прилуцької міської  ради  за    ІІІ квартал  

2015 року.       

        Готують: керуюча справами виконавчого комітету міської ради; сектор 

організаційної роботи міської ради. 

        Про вирішення питань землекористування. 

     Готують: відділ комунальної власності міської ради; постійна депутатська 

комісія з питань  будівництва, земельних відносин, екології та природних 

ресурсів. 

 

       Про передачу майна. 

      Готують: відділ комунальної власності міської ради; постійна депутатська 

комісія з питань  будівництва, земельних відносин, екології та природних 

ресурсів.  

 

Про затвердження Стратегії сталого розвитку м.Прилуки  на 2016-2020 рр. 
Готують: управління економічного розвитку  міської ради; постійна 

депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування, 

обліку, бюджету, фінансів та цін. 

 

Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Прилуки 

на 2016 рік. 

Готують: управління економічного розвитку  міської ради; постійна 

депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування, 

обліку, бюджету, фінансів та цін. 

 

Про затвердження Плану діяльності Прилуцької міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2016 рік. 

     Готують: управління економічного розвитку  міської ради; постійна 

депутатська комісія з питань побутового, торговельного обслуговування, 

громадського харчування, підприємництва, транспорту,  зв’язку  та 

регуляторної політики.   

 

Про затвердження Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2016 

рік. 

      Готують: сектор інформаційної діяльності   та  комунікацій з  

громадськістю міської ради; управління економічного розвитку  міської ради. 

 



      Про виконання зауважень та пропозицій,  доручень  виборців, озвучених 

депутатами на  сесіях  міської ради 6 скликання при розгляді питання «Різне».  

          Готують: секретар міської ради; відділ інформаційно-аналітичного 

забезпечення міської ради. 

 

      Звіти постійних депутатських комісій міської ради. 

Готують: голови постійних депутатських комісій. 

 

      Звіти депутатів міської ради перед виборцями. 

Готують: голови депутатських фракцій, депутати міської ради. 

 


	П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а
	Р І Ш Е Н Н Я


