
Інформація  

про виконання плану роботи виконавчого комітету  

Прилуцької міської ради за 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) (додаток). 

За результатами розгляду виконавчим комітетом ухвалено 128 рішень 

виконавчого комітету міської ради. 

 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. 

 Відповідно до плану роботи виконавчого комітету міської ради на  

І квартал 2019 року розглянуто, як основні, 8 питань: 

 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. 

 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. 
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 Організаційно-кадрова робота проводилась згідно плану. 

 За необхідності проводились наради міського голови з заступниками 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем 

міської ради, керуючою справами виконавчого комітету міської ради, 

начальниками відділів та управлінь міської ради, головами комітетів 

самоорганізації населення, керівниками комунальних підприємств, закладів 

культури, соціальної сфери та 1 раз на місяць із запрошенням керівників 

територіальних органів виконавчої влади міста. 

 На нарадах розглядалися питання життєдіяльності міста та питання 

виконання планів заходів міської ради на тиждень, звернень громадян та 

суб’єктів господарської діяльності, доручень міського голови. 

Наради Всього Під головуванням міського голови 

проведено 3 3 

запротокольовано 3 3 

розглянуто питань 12 12 

Особистий прийом громадян проводився згідно графіку. На прийом до 

міського голови запрошувались депутати міської ради, юристи та посадовці 

міської ради, в компетенції яких питання, що розглядалися. Всього проведено  

7 особистих прийомів, на яких розглянуто 83 усних звернення громадян. 

 Відповідно до планів заходів на тиждень проводились наради під 

головуванням заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради за напрямками роботи: 

- з керівниками управлінь та відділів міської ради гуманітарної сфери – 

10 нарад; 

- з керівниками комунальних підприємств житлово-комунальної сфери 

міста – 17 нарад. 

Відповідно до плану навчання посадовців Прилуцької міської ради на  

І квартал 2019 року, затвердженого розпорядженням міського голови від  

10 січня 2019 року № 10р, у І кварталі 2019 року відбулися навчання: 

- „Деклараційна кампанія 2019. Основні аспекти електронного 

декларування”; 

- „Муніципальна прозорість та її роль у розвитку громади. Рекомендації 

щодо наповнення веб-сайтів органів місцевого самоврядування”; 

- „Порядок розробки міських цільових програм”. 

 У І кварталі 2019 року проведено 2 конкурси на заміщення вакантних 

посад посадовців місцевого самоврядування. 

 До планів заходів міської ради було включено ряд заходів з нагоди Дня 

соборності України, Дня пам’яті героїв Крут, Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав, Дня Героїв Небесної Сотні, 

Міжнародного жіночого дня, Дня народження Т.Г.Шевченка та Міжнародного 

дня театру. Також в місті Прилуки відбулись: церемонія вручення літературно-

мистецької премії ім. Л.В.Забашти „Квіт папороті”, обрядове свято „Проводи 

Зими – зустріч Весни”. 
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 Відповідні заходи затверджувались розпорядженнями міського голови, 

рішеннями виконавчого комітету міської ради та включались до тижневих 

планів заходів Прилуцької міської ради, про що відповідальні структурні 

підрозділи у визначені терміни надавали інформації про їх виконання. 

 

 

Керуюча справами виконавчого 

комітету міської ради      Т.М.МАЛОГОЛОВА 



Додаток 

 

Календар засідань виконавчого комітету міської ради 

 

8 січня 2019 року 

Позачергове засідання виконавчого комітету  

міської ради 

 

Розглянуто 2 питання. 

Ухвалено 2 рішення виконавчого комітету міської ради. 

15 січня 2019 року 

 Поточні питання 

Проведено згідно плану. 

Розглянуто 19 питань. 

Ухвалено 19 рішень виконавчого комітету міської ради. 

 

29 січня 2019 року 

 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. 

Проведено згідно плану. 

Розглянуто 25 питань. 

Ухвалено 25 рішень виконавчого комітету міської ради. 
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Продовження додатка 

 

12 лютого 2019 року 

 Поточні питання  

Проведено 11 лютого 2019 року (перенесено у зв’язку з 

виробничою необхідністю). 

Розглянуто 16 питань. 

Ухвалено 12 рішень виконавчого комітету міської ради. 

Рішення виконавчого комітету міської ради „Про 

організацію проведення громадських робіт у 2019 році” не 

ухвалено за результатами голосування. 

Знято з розгляду проекти рішень виконавчого комітету 

міської ради: 

- „Про організаційний внесок з надання послуг, необхідних для 

організації та проведення ярмаркових та інших загальноміських 

заходів у 2019 році”; 

- „Про затвердження мережі міських автобусних маршрутів 

загального користування”; 

- „Про встановлення тарифів на послуги з перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування у звичайному режимі в м.Прилуки”. 

 

26 лютого 2019 року 

 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. 

Проведено згідно плану. 

Розглянуто 26 питань. 

Ухвалено 25 рішень виконавчого комітету міської ради. 

Рішення виконавчого комітету міської ради „ Про скаргу на 

постанову по справі про адміністративне правопорушення ” не 

ухвалено за результатами голосування. 

 

12 березня 2019 року 

 Про організаційне і фінансове забезпечення 

відпочинку та оздоровлення дітей улітку 2019 року. 

Проведено згідно плану. 

Розглянуто 13 питань. 

Ухвалено 13 рішень виконавчого комітету міської ради. 
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Продовження додатка 

 

19 березня 2019 року  

Позачергове засідання виконавчого комітету  

міської ради 

 

Розглянуто 6 питань. 

Ухвалено 6 рішень виконавчого комітету міської ради. 

26 березня 2019 року 

 Про підсумки виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Прилуки за 2018 рік. 

Проведено згідно плану. 

Розглянуто 27 питань. 

Ухвалено 26 рішень виконавчого комітету міської ради. 

Знято з розгляду проект рішення виконавчого комітету 

міської ради „Про організацію військового обліку в місті 

Прилуки у 2018 році”. 

 


