
 

УКРАЇНА  

Коломийська міська рада  

Сьоме демократичне скликання  

Тридцять п’ята сесія  
Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 19.07.2018 р.                               м. Коломия                                №2809-35/2018 

 

Про план роботи міської ради  

на друге півріччя 2018 року 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозиції виконавчого комітету, міська рада  

в и р і ш и л а : 
 

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

(додається). 

 2. Першому заступнику, заступникам міського голови, керуючому 

справами виконавчого комітету, начальникам управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів міської ради, головам постійних комісій забезпечити 

своєчасну підготовку проектів рішень та відповідних документів на розгляд 

сесій міської ради та виконання передбачених планом заходів. 

3. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику, 

заступникам міського голови і керуючому справами виконавчого комітету 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

 

Міський голова                 І. Слюзар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  

                                                                                      від 19.07.2018 р. №2809-35/2018 

П Л А Н 

роботи Коломийської міської ради 

на друге півріччя 2018 року 

 

 

І. Питання, що розглядатимуться на сесіях міської ради 

 

№ 

зп 

Назва питання  

 

Відповідальні за 

підготовку 

Готують питання Доповідач 

  

ІІI квартал 

1 Про виконання міського 

бюджету за перше півріччя 

2018 року 

Коцюр С.П. Фінансове управління міської ради 

 

Бакай Г.Д. 

2 Про використання коштів з 

резервного фонду міського 

бюджету за перше півріччя 

2018 року 

Коцюр С.П. Фінансове управління міської ради 

 

Бакай Г.Д. 

3 Про затвердження 

Положення про пайову 

участь у розвитку 

інфраструктури міста 

Коломиї 

Коцюр С.П. Відділ економіки, інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

Образцова В.Т. 

4 Про встановлення заборони 

продажу пива (крім 

безалкогольного) 

Коцюр С.П. Відділ економіки, інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

Образцова В.Т. 



алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, 

вин столових суб’єктами 

господарювання (крім 

закладів ресторанного 

господарства) на території 

міста Коломиї 

5 Про стан обліку, збереження 

та використання майна 

комунальної власності 

Федорук Б.М. Управління комунального господарства міської 

ради 

Наливайко В.Я. 

6 Земельні питання Дячук О.Д.  Відділ земельних відносин міської ради Мондрик Б.Й. 

 

IV квартал 

1 Про виконання міського 

бюджету за 9 місяців 2018  

року  

Коцюр С.П. 

 

Фінансове управління міської ради 

 

 

Бакай Г.Д. 

2 По звіт міського голови про 

діяльність виконавчих 

органів міської ради у 2018 

році 

Кухтар Т.М. Організаційний відділ міської ради Слюзар І.Б. 

3 Про затвердження Плану 

діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів 

на 2019 рік 

Коцюр С.П. Відділ економіки, інвестиційної політики та 

енергозбереження міської ради 

Образцова В.Т. 

4 Про затвердження 

Положення про умови і 

порядок проведення 

конкурсів з визначення 

організаторів аукціонів по 

Федорук Б.М. Управління комунального господарства міської 

ради 

Наливайко В.Я. 



відчуженню об’єктів 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Коломиї 

5 Про хід виконання міської 

Програми охорони 

навколишнього природного 

середовища на період 2016-

2020 років 

Федорук Б.М. Управління комунального господарства міської 

ради 

Наливайко В.Я. 

6 Про міський бюджет на 2019 

рік 

Коцюр С.П. Фінансове управління міської ради 

 

Бакай Г.Д. 

7 Земельні питання Дячук О.Д.  Відділ земельних відносин міської ради Мондрик Б.Й. 

 

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 перше півріччя 2018 року 

 - Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за перше півріччя 2018 року 

 - Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року 

 - Про міський бюджет на 2019 рік 
 

 2) На засіданнях 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

