
  
УКРАЇНА  

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання  

Двадцять восьма сесія  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 21.12.2017 р.                                м. Коломия                               №2199-28/2017 

 

 

Про план роботи міської ради 

на перше півріччя 2018 року 

 

 

Враховуючи пропозиції виконавчого комітету міської ради, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

в и р і ш и л а: 

 

 1. Затвердити план роботи міської ради на перше півріччя 2018 року 

(додається). 

 2. Першому заступнику, заступникам міського голови, керівникам 

відділів, управлінь та інших структурних підрозділів міської ради, головам 

постійних комісій забезпечити виконання передбачених планом заходів. 

 3. Керівникам відділів, управлінь та інших структурних підрозділів 

міської ради забезпечити своєчасну підготовку проектів рішень та відповідних 

документів на розгляд сесій міської ради. 

4. Організацію виконання рішення покласти на секретаря міської ради     

Л. Жупанського. 

5. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику, 

заступникам міського голови і керуючого справами виконкому згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

 

 

Міський голова         І. Слюзар 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО   

рішення міської ради 

від 21.12.2017 р.  №2199-28/2017 

 

П Л А Н 

роботи Коломийської міської ради 

на перше півріччя 2018 року 

 

І. Питання, що розглядатимуться на сесіях міської ради 

 

№ 

зп 

Назва питання  

 

Відповідальні  

за підготовку 

Готують 

питання 

Доповідач 

  

I квартал 

1 Про виконання 

міського бюджету за 

2017 рік 

Коцюр С.П. Фінансове 

управління 

міської ради 

Бакай Г.Д. 

2 Про використання 

коштів з резервного 

фонду міського 

бюджету за 2017 рік 

Коцюр С.П. Фінансове 

управління 

міської ради 

Бакай Г.Д. 

3 Про присвоєння 

дитячій музичній 

школі №1 імені 

Анатолія Кос-

Анатольського 

Бойцан В.В. 

 

Відділ 

культури 

міської ради 

Мандрусяк У.І. 

4 Про облік 

комунального майна 

територіальної 

громади міста 

Коломиї 

Федорук Б.М. Управління 

комунального 

господарства 

міської ради 

Наливайко В.Я. 

5 Земельні питання Дячук О.Д.  Відділ 

земельних 

відносин 

міської ради 

Мондрик Б.Й. 

 

II квартал 

7 Про виконання 

міського бюджету за 

І квартал 2018  року  

Коцюр С.П. 

 

Фінансове 

управління 

міської ради 

Бакай Г.Д. 

8 Земельні питання Дячук О.Д.  Відділ 

земельних 

відносин 

Мондрик Б.Й. 



 

міської ради 

9 Про план роботи 

міської ради на 

друге півріччя 2018 

року 

 

Жупанський 

Л.С. 

Організаційний 

відділ міської 

ради 

Пашанюк О.М. 

 

II. Питання для розгляду на засіданнях постійних комісій 

 

 1) Постійна комісія з питань бюджету, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин: 

 - Про виконання міського бюджету за 2017 рік; 

 - Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 2017 

рік; 

 - Про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року. 
 

  2) На засіданнях інших профільних постійних комісій міської ради 

розгляд питань згідно планів їх роботи та заяв, що надходять на розгляд 

постійних комісій міської ради. 
 

III. Питання, пов’язані з депутатською діяльністю, виконанням 

депутатських повноважень 

 

 1. Організація і проведення засідань погоджувальної ради 

Щомісяця (перед сесіями) 

Секретар міської ради 

Організаційний відділ  

 

 2. Участь депутатів міської ради у громадських слуханнях, проектах, 

робочих групах, програмах, заходах, ініційованих міською радою 

Протягом півріччя 

  

 3. Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях 

міської ради, доведення їх до виконавців для вжиття заходів 

Організаційний відділ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Р І Ш Е Н Н Я

