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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 07.12.2017    №2823 

м. Вінниця 

 

Про перелік основних питань, що 

плануються на розгляд виконавчого 

комітету міської ради у 2018 році 

 

 З метою належної організації засідань виконавчого комітету міської 

ради, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на підставі 

пропозицій, наданих виконавчими органами міської ради, установами 

міста, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити перелік основних питань, що плануються на розгляд 

виконавчого комітету міської ради в 2018 році (додається). 

2. Секретарю міської ради, заступникам міського голови, виконуючому 

обов’язки керуючого справами виконкому, керівникам виконавчих 

органів, відділів апарату міської  ради та її виконкому: 

2.1. Проаналізувати діяльність виконавчих органів міської ради за    

2017 рік, опрацювати плани роботи на 2018 рік в департаментах, 

відділах, службах міської ради та підпорядкованих комунальних 

підприємствах, установах, організаціях міста; 

2.2. Забезпечити своєчасну і якісну підготовку питань, що подаються на 

розгляд виконавчого комітету міської ради та чітку систему 

контролю за їх реалізацією.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконуючого 

обов’язки керуючого справами виконкому С. Чорнолуцького. 

 

Міський голова        С. Моргунов 
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Додаток  

до рішення виконкому міської ради 

                    від 07.12.2017  №2823 

 

ПЕРЕЛІК 

основних питань, що плануються на розгляд  

виконавчого комітету міської ради у 2018 році 

 

І квартал 
 

Лютий 

 

 Про проект рішення міської ради «Про письмовий звіт про хід та 

результати відчуження комунального майна за 2017 рік». 

Відповідальні за підготовку: С. Матусяк – заступник міського голови 

Департамент комунального майна міської 

ради 

Термін виконання: 08 лютого 

 

 Про проект рішення міської ради «Про хід виконання Комплексної 

програми «Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-

2020 роки» у 2017 році. 

     Відповідальні за підготовку: Г. Якубович – заступник міського голови 

Департамент соціальної політики міської 

ради 

Термін виконання: 22 лютого 

 

Березень 

 

 Про проект рішення міської ради «Про звіт щодо виконання міського 

бюджету за 2017 рік» 

Відповідальні за підготовку: В. Скальський – заступник міського голови 

 Департамент фінансів міської ради 

 ГУ  ДФС у Вінницькій області 

 Термін виконання: 15 березня 

 

 Про хід виконання документації з розробки схем комплексного 

благоустрою головних вулиць м. Вінниця 

Відповідальні за підготовку:  С. Матусяк – заступник міського голови 

  Департамент архітектури та містобудування 

                                                   міської ради 

 Термін виконання: 22 березня 
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 Про результати роботи департаменту комунального господарства та 

благоустрою міської ради  в зимовий період  2017-2018 рр. та плани робіт 

в весняний період 2018р. 

Відповідальні за підготовку: М. Форманюк – заступник міського голови 

Департамент комунального господарства 

та благоустрою міської ради 

Термін виконання: 29 березня 

 

ІІ квартал 

Квітень 

 

 Про хід продажу земельних ділянок комунальної власності  

     Відповідальні за підготовку: С. Матусяк – заступник міського голови 

Департамент земельних ресурсів міської 

ради 

Термін виконання: 12 квітня 

 

 Про підготовку житлово-комунального господарства, підприємств 

паливно-енергетичного комплексу та установ міста до роботи в осінньо-

зимовий період  2018-2019 рр. 

 Відповідальні за підготовку: М. Форманюк – заступник міського  голови 

Департамент міського господарства   

міської ради 

Термін виконання: 26 квітня 

 

Травень 

 Про проект рішення міської ради «Про звіт щодо виконання міського   

бюджету за І квартал 2018 року». 

Відповідальні за підготовку: В. Скальський – заступник міського голови 

 Департамент фінансів міської ради 

ГУ  ДФС у Вінницькій області 

Термін виконання: 10 травня 

 

 

 «Про хід виконання Програми посилення конкурентоспроможності 

малого та середнього підприємництва міста Вінниці на 2017-2020 роки за 

2017 рік» 

Відповідальні за підготовку: В. Скальський – заступник міського голови 

 Департамент економіки і інвестицій  

міської ради 

                                                  Термін виконання: 17 травня 
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 Про стан організації роботи по захисту законних прав та інтересів дітей 

м. Вінниці, які опинилися у складних життєвих обставинах 

    Відповідальні за підготовку: Г. Якубович – заступник міського голови 

Служба у справах дітей міської ради 

Термін виконання: 24 травня 

 

 

Червень 

 Про проект рішення міської ради «Про хід виконання Програми 

підвищення ефективності роботи комунальних підприємств м. Вінниці 

на 2016-2020 роки у 2017 році» 

Відповідальні за підготовку: В. Скальський – заступник міського   голови 

Департамент економіки і інвестицій міської 

ради 

Термін виконання: 07 червня 

 

 Про хід виконання міської програми «Стоп грип у Вінниці на  

2016-2018 р.р.» 

   Відповідальні за підготовку: Г. Якубович – заступник міського голови 

                                      Департамент охорони здоров’я  міської ради 

                                      Термін виконання: 14 червня 

 

 «Про виконання Програми охорони навколишнього природного 

середовища м. Вінниці на 2017-2020 роки в 2017 році» 

Відповідальні за підготовку: В. Скальський – заступник міського   голови 

Департамент економіки і інвестицій міської 

ради 

                                                      Термін виконання: 21 червня 

 

ІІІ квартал 

Липень 

 

 Про проект рішення міської ради «Про звіт начальника Вінницького 

відділу поліції ГУНП у Вінницькій області про стан боротьби із 

злочинністю упродовж першого півріччя 2018 року» 

    Відповідальні за підготовку: С. Тимощук – заступник міського голови 

  Вінницький відділ поліції Головного управління    

Національної поліції у Вінницькій області 

Термін виконання: 26 липня 
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Серпень 

 Про проект рішення міської ради «Про звіт щодо виконання міського 

бюджету за І півріччя  2018 року». 

Відповідальні за підготовку: В. Скальський – заступник міського голови 

Департамент фінансів міської ради 

ГУ  ДФС у Вінницькій області 

Термін виконання: 09 серпня 

 

 Про проект рішення міської ради «Про хід виконання Програми 

економічного і соціального розвитку м. Вінниці за І півріччя 2018 року». 

Відповідальні за підготовку: В. Скальський – заступник міського голови 

Департамент економіки і інвестицій   

міської ради 

Термін виконання: 09 серпня 

 

 Про готовність закладів освіти міста до нового навчального року. 

Відповідальні за підготовку: Г. Якубович– заступник міського голови 

Департамент освіти міської ради 

Термін виконання: 30 серпня 

 

Вересень 

 

 Про готовність житлово-комунального господарства, підприємств 

паливно-енергетичного комплексу та установ міста до стабільної роботи в 

осінньо-зимовий період  2018-2019 рр. 

Відповідальні за підготовку: М. Форманюк – заступник міського голови  

Департамент міського господарства   

міської ради 

Термін виконання: 27 вересня 

 

ІV квартал 

 

Жовтень 

 

 Про затвердження «Плану основних заходів з поліпшення водопостачання 

населення міста на  2017-2021 роки» 

Відповідальні за підготовку: Г. Якубович – заступник міського голови 

Вінницьке міське управління Головного 

управління   Держпродспоживслужби  

у Вінницькі області 

 Термін виконання: 11 жовтня 
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 Про проект рішення міської ради «Про хід виконання міської програми 

«Вінниця – місто, дружнє до дітей» на період 2015-2020 роки» 

Відповідальні за підготовку: Г. Якубович – заступник міського голови 

                                                  Департамент освіти міської ради 

                                                       Термін виконання: 25 жовтня 

Листопад 

 Звіт про хід виконання «Програми розвитку органів самоорганізації 

населенням. Вінниці на 2017-2021р.р.». 

Відповідальні за підготовку: П. Яблонський –  Секретар міської ради 

Асоціація органів самоорганізації населення         

м. Вінниці 

Термін виконання: 01 листопада 

 

 Про хід виконання «Програми розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на 

2016 - 2020 роки» у 2018 році. 

Відповідальні за підготовку: Г. Якубович – заступник міського голови 

Департамент культури міської ради 

Термін виконання: 08 листопада 

 

 Про проект рішення міської ради «Про звіт щодо виконання міського 

бюджету за 9 місяців 2018 року». 

Відповідальні за підготовку: В. Скальський – заступник міського голови 

Департамент фінансів міської ради 

ГУ  ДФС у Вінницькій області 

Термін виконання: 15 листопада 

 

 Про хід виконання Програми «Здоров’я вінничан  на 2017-2020 роки». 

Відповідальні за підготовку: Г. Якубович – заступник міського голови 

                                                  Департамент охорони здоров’я міської ради 

                                                 Термін виконання: 22 листопада 

 

 

 

 

Грудень 

 

 Про проект рішення міської ради «Про хід виконання Програми 

«Муніципальне  житло м. Вінниця». 

Відповідальні за підготовку: В. Скальський – заступник міського голови 

Департамент економіки і інвестицій      

міської ради 

Термін виконання: 06 грудня 
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 Про проект рішення міської ради «Про виконання Програми економічного 

і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік та затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2019 рік». 

Відповідальні за підготовку: В. Скальський – заступник міського голови 

Департамент економіки і інвестицій міської 

ради 

Термін виконання: 13 грудня 

 

 Про проект рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік». 

Відповідальні за підготовку: В. Скальський – заступник міського голови 

Департамент фінансів міської ради 

ГУ  ДФС у Вінницькій області 

Термін виконання: 13 грудня 

 

 

 Звітування щодо розроблення детальних планів територій. 

Відповідальні за підготовку: С. Матусяк – заступник міського голови 

Департамент архітектури та 

містобудування міської ради 

Термін виконання: 20 грудня 

 

 

 

В. о. керуючого справами виконкому                                        С. Чорнолуцький 
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Відділ організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її 

виконкому      

 

Янкова Людмила Іванівна 

 

Начальник відділу 
 


