
 

УКРАЇНА 

Коломийська міська рада 

Сьоме демократичне скликання 

Сорокова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  26.12.2018 р.                             м. Коломия                               №3317-40/2018 

 

 

Про план роботи міської ради 

на перше півріччя 2019 року 

 

 

Розглянувши пропозиції керівників структурних підрозділів міської ради, 

комунальних підприємств, установ, організацій, керуючись рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 18.12.2018 р. №305 та 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 2019 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     

О. Романюка. 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника, 

заступників міського голови і керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради згідно з розподілом обов'язків. 

 

 

 

Міський голова         І. Слюзар 

 

 

 

 



 

.ЗАТВЕРДЖЕНО   

рішення міської ради 

від 26.12.2018 р. №3317-40/2018  

 

П Л А Н 

роботи міської ради 

на перше півріччя 2019 року 
 

I. Питання, які вноситимуться виконавчими органами міської ради 

на розгляд пленарних засідань міської ради 
 

I квартал  2019 року 
 

1. Про виконання бюджету міста за 2018 рік  

 Готує: фінансове управління міської 

ради 

 

2. Про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації у 2019 

році 

 Готує: управління комунального 

господарства  міської ради 

 

3. Про облік комунального майна територіальної громади 

 Готує: управління комунального 

господарства  міської ради 

 

4. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти 

 Готує: управління освіти міської ради 

   

5. Про затвердження програми забезпечення інвентарем дитячого будинку 

сімейного типу та малого групового будинку для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

 Готує: служба у справах дітей міської 

ради 

6. Земельні питання  

 Готує: відділ земельних відносин 

міської ради 

 

II квартал 2019 року 

 1. Про виконання  бюджету міста за перший квартал 2019 року  

 Готує: фінансове управління міської 

ради 

 

2. Про стан виконання законодавства в галузі місцевих податків та зборів 

 Готує: відділ економіки, інвестиційної 



 

політики та енергозбереження 

міської ради, фінансове 

управління міської ради 

 

3. Звіт про виконання програм департаменту соціальної політики міської 

ради 

 Готує: департамент соціальної 

політики міської ради 

 

4. Земельні питання 

 Готує: відділ земельних відносин 

міської ради 

        

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 2018 рік; 

 - Про виконання міського бюджету за І квартал 2019 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 

 

 
 

 

 


