
                                                      

СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

19 грудня 2019 р.    м.Старобільськ № 339 

 

Про затвердження плану роботи 
виконавчого комітету 
Старобільської   міської   ради  на  
1  квартал  2020  року 

 

   

Керуючись пунктами 2, 3 ч.4 ст.42, ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розділом 5 Регламенту виконавчого 

комітету та виконавчих органів Старобільської міської ради, затвердженого 

рішенням  виконавчого  комітету  Старобільської  міської ради від 29.03.2016 

№ 56 (зі змінами), виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської 

області  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Старобільської міської 

ради на 1 квартал 2020 року, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, в.о.заступника міського 

голови з фінансових питань – головного бухгалтера, керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                 Яна ЛІТВІНОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

 

 

 



          ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням виконавчого комітету 

          Старобільської міської ради    

19 грудня 2019 р. № 339 

           

П Л А Н  
роботи виконавчого комітету Старобільської міської ради  

на 1 квартал 2020 року 
 

І. Розгляд питань, пов’язаних з реалізацією заходів соціально-економічного 
розвитку міста, функціонування галузей господарського комплексу та 

розв’язання проблем соціальної сфери. 
 

Січень: 
1. Про підсумки  роботи виконавчого комітету Старобільської міської 

ради, комунального підприємства «Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської 

міської ради зі зверненнями громадян у 2019 році та заходи щодо її 

вдосконалення.  

Відповідальний за підготовку: Керуючий справами (секретар) виконкому. 

Доповідає: Відділ діловодства, контролю та звернень громадян. 

 
Лютий: 

1. Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання 

«Про звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік». 

Відповідальний за піготовку: В.о.заступника міського голови з фінансових 

питань – головного бухгалтера. 

Доповідає: Відділ бухгалтерського обліку. 

2. Про стан підготовки до пропуску весняного паводку у 2020 році на 

території м.Старобільська. 

Відповідальний за підготовку: Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Доповідає: Відділ з питань ЖКГ та комунального майна. 

3. Звіт директора КП «Старобільськбудтехсервіс» Старобільської міської 

ради про роботу за  2019 рік. 

Відповідальний за підготовку: Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Доповідає: в.о.директора КП «Старобільськбудтехсервіс». 

 

 

4. Звіт директора КП «Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської міської 

ради про роботу за  2019 рік. 

Відповідальний за підготовку: Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Доповідає: директор КП «Благоустрій м.Старобільськ». 

 



Березень: 
1. Про план роботи виконавчого комітету на 2 квартал 2020 року. 

Відповідальний за підготовку: Керуючий справами (секретар) виконкому. 

Доповідає: Керуючий справами (секретар) виконкому. 

 
ІІ. Розгляд питань в порядку контролю. 

 
Січень: 

1. Про хід виконання Програми по наданню грошової допомоги 

мешканцям міста Старобільська, що опинилися в складних життєвих 

обставинах і потребують грошової допомоги за 2019 рік. 

Відповідальний за підготовку: В.о.заступника міського голови з 

фінансових питань – головного бухгалтер. 

Доповідає: Відділ бухгалтерського обліку. 

2. Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Старобільської міської ради за 2019 рік. 

Відповідальний за підготовку: Керуючий справами (секретар) виконкому. 

Доповідає: Відділ правового забезпечення. 

 
Лютий:  

1. Про роботу громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті Старобільської міської ради у 2019 році. 

Відповідальний за підготовку: Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Доповідає: Відділ організаційного забезпечення. 

 
ІІІ. По мірі надходження документів. 

 
1. Засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської 

ради. 

Відповідальний за підготовку: Відділ правового забезпечення. 

2. Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання 

«Про внесення пропозицій міській раді щодо змін та доповнень до міського 

бюджету на 2020 рік». 

Відповідальний за підготовку: Відділ бухгалтерського обліку. 

3. Про присвоєння та зміну поштово-адресних номерів об’єктам 

нерухомого майна у м. Старобільськ. 

Відповідальний за підготовку: Відділ з питань ЖКГ та комунального 

майна. 

4. Про передачу у приватну власність житла. 

Відповідальний за підготовку: Відділ з питань ЖКГ та комунального 

майна. 

5. Про надання в оренду нежитлових приміщень. 

Відповідальний за підготовку: Відділ з питань ЖКГ та комунального 

майна. 



6. Про взяття на квартирний облік. 

Відповідальний за підготовку: Відділ організаційного забезпечення. 

7. Про надання кімнат в гуртожитках. 

Відповідальний за підготовку: Відділ з питань ЖКГ та комунального 

майна. 

8. Про затвердження результатів експертної оцінки нежитлових 

приміщень. 

Відповідальний за підготовку: Відділ з питань ЖКГ та комунального 

майна. 

9. Про надання грошової допомоги мешканцям м.Старобільська, що 

опинилися в складних життєвих обставинах». 

Відповідальний за підготовку: Відділ бухгалтерського обліку. 

 

ІV. Організаційні заходи. 
 

Щомісяця: 
1. Засідання виконавчого комітету міської ради (третій вівторок місяця). 

Відповідальний: Керуючий справами (секретар) виконкому. 

 

Щопонеділка: 
1. Апаратна нарада у міського голови. 

 Відповідальний: Відділ організаційного забезпечення. 

 

По мірі надходження документів: 
1. Засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської 

ради. 

Відповідальний: Відділ правового забезпечення. 

2. Засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті міської ради. 

Відповідальний: Відділ організаційного забезпечення. 

3. Засідання  опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради. 

Відповідальний: Керуючий справами (секретар) виконкому. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету         Володимир ЛУГАНСЬКИЙ 
 

               

                                                                                  

 

          


