
Додаток 

до рішення ХLVІІ сесії Вишневої міської 

ради VІ скликання від __________________ 

№ _____________________________________ 

 

П Л А Н 

роботи Вишневої міської ради на 2015 рік 
 

№№ Назва та зміст заходів 
Термін 

проведення 
Місце проведення 

Відповідальні за підготовку 
та проведення 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

1.Організаційні питання 

1.1. Проведення засідань сесій міської ради Щоквартально 
Зала сесійних 

засідань міської 
ради 

Міська рада  

2.Питання для розгляду на сесії міської ради 

2.1.Поточні питання 

2.1.1. 

Про затвердження звіту про виконання роботи 
комунальних підприємств міста Вишневого за 2014 рік (КП 
«Вишнівськтеплоенерго», КП «Вишнівськводоканал», КП 
«Управління міським господарством», КП «ІА Інформ», КП 
«Готельно-гуртожитковий комплекс», КП «Екологія», КП 
«Вишнівськпарксервіс») 

І квартал 
Зала сесійних 

засідань міської 
ради 

Профільний заступник міського 
голови, директори КП 

 

2.1.2. 
Про затвердження звіту про виконання плану роботи 
Вишневої міської ради та її виконавчого комітету за 2014 
рік 

І квартал - « - Голова Вишневої міської ради  

2.1.3. Про план роботи Вишневої міської ради на 2015 рік Лютий - « - Голова Вишневої міської ради  

2.1.4. Про міський бюджет Вишневої міської ради на 2015 рік Січень - « - 
Голова Вишневої міської ради, 
голова профільної постійної 
депутатської комісії 

 

2.1.5. 

Про встановлення надбавки, премії та надання 
матеріальної допомоги міському голові, першому 
заступнику міського голови, заступникам міського голови 
та секретарю ради 

Січень - « - 
Відділ фінансів, економіки та 
інвестиційної політики 

 

2.1.6. 
Про затвердження структури та загальної чисельності 
апарату Вишневої міської ради та її виконавчого комітету 

Лютий - « - 
Відділ фінансів, економіки та 
інвестиційної політики 

 

2.1.7. 
Про внесення змін до рішення Вишневої міської ради «Про 
міський бюджет на 2014 рік» 

Протягом року - “ - 
Перший заступник міського 
голови, голова профільної 
постійної депутатської комісії 

 

2.1.8. 
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 
за І, ІІ, ІІІ, ІУ квартали 2014 року 

Після 
закінчення 
кварталу 

- “ - 
Відділ фінансів, економіки та 
інвестиційної політики 
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2.1.9. 
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 
за 2014 рік 

І квартал 
Зала сесійних 

засідань міської 
ради 

Відділ фінансів, економіки та 
інвестиційної політики 

 

2.1.10.. 

Про підсумки виконання плану соціально-економічного та 
культурного розвитку м.Вишневе за 2014 рік та 
затвердження плану соціально-економічного та 
культурного розвитку м.Вишневе на 2015 рік 

І квартал - « - 

Перший заступник міського 
голови, відділ фінансів, 
економіки та інвестиційної 
політики 

 

2.1.11. 
Про підсумки роботи житлово-комунального господарства 
за зимовий період 2013-2014 роки 

ІІ квартал - « - 
Профільний заступник міського 
голови 

 

2.1.12. 
Про підготовку об'єктів комунальної власності до 
опалювального сезону 2015-2016 років 

Вересень - “ - 
Профільний заступник міського 
голови 

 

2.1.13. 
Організація роботи постійних комісій міської ради. 
Документальне забезпечення та діловодство 

Протягом року - “ - 
Виконавчий комітет та апарат 
ради 

 

2.1.14. Затвердження міських програм, положень тощо Протягом року - « - 
Міська рада, виконавчий 
комітет 

 

2.1.15. Земельні питання Протягом року - “ - 
Голова Вишневої міської ради, 
голови профільних постійних 
депутатських комісій 

 

2.1.16. Про депутатські запити Протягом року - « - Депутати міської ради  

2.1.17. 
Про затвердження міської інвестиційної програми розвитку 
м.Вишневе на 2015 рік 

 - « - 
Перший заступник міського 
голови 

 

2.1.18. 
Розроблення та затвердження генерального плану міста 
Вишневого (оновлення) 

Протягом року - « - 
Відділ містобудування та 
архітектури 

 

2.1.19. 
Робота по визначенню та погодженню меж міста 
Вишневого 

Протягом року - « - 
Відділ містобудування та 
архітектури 

 

2.1.20. 
Надання дозволу на укладання додаткових угод до 
Договорів оренди на землю в зв’язку з прийняттям у 2014 
році нормативно-грошової оцінки землі 

Протягом року - « - 
Відділ містобудування та 
архітектури 

 

2.2.Питання щодо здійснення регуляторної політики 

2.2.1. 
Про програми діяльності комунальних підприємств 
Вишневої міської ради на 2015 рік 

Протягом року 
Зала сесійних 

засідань міської 
ради 

Директори комунальних 
підприємств, голова профільної 
постійної депутатської комісії 

 

2.2.2. 

Про затвердження Положення про проведення 
інвестиційних конкурсів щодо будівництв, реконструкції 
об'єктів житлового, нежитлового призначення та 
соціальної інфраструктури м.Вишневе 

ІІ квартал - “ - 

Юридичний відділ виконкому, 
голова профільної постійної 
депутатської комісії, відділ 
містобудування та архітектури 

 

2.2.3. 
Про затвердження Положення про порядок передачі в 
оренду об'єктів нерухомого майна комунальної власності 
територіальної громади м.Вишневе 

І квартал - « - 

Відділ обслуговування 
житлового фонду, 
комунального господарства, 
обліку, розподілу житлової 
площі, приватизації житла та з 
питань надзвичайних ситуацій 
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2.2.4. 

Про порядок видачі технічних умов для підключення до 
водопостачання та водовідведення юридичних та 
фізичних осіб, що здійснюють будівництво на території 
м.Вишневе 

І квартал 
Зала сесійних 

засідань міської 
ради 

Відділ обслуговування 
житлового фонду, комунального 
господарства, обліку, розподілу 
житлової площі, приватизації 
житла та з питань надзвичайних 
ситуацій, юридичний відділ 

 

2.2.5. Про план роботи Вишневої міської ради І квартал - « - Голова Вишневої міської ради  

3.Питання для розгляду на засіданнях постійних депутатських комісій та депутатських груп 

3.1. 
Про питання, що вносяться для розгляду на засіданнях 
сесій міської ради 

Протягом року 
Зала сесійних 

засідань міської 
ради 

Голови комісій  

3.2. Питання, передбачені планами роботи постійних комісій Протягом року - « - 
Голови постійних депутатських 
комісій 

 

3.3. 
Звіти голів комісій про організацію виконання планів 
роботи та прийнятих міською радою рішень, звернень, 
запитів, заяв депутатів та виборців 

Постійно - “ - Голови комісій, секретар ради  

3.4. 
Організація роботи депутатами міської ради по виконанню 
ними Положень, Законів України в роботі з виборцями 

Постійно - “ - Голови комісій, секретар ради  

3.5. 
Забезпечення підготовки та проведення заходів з приводу 
святкування визначних дат із залученням громадськості 
міста 

Постійно 
Зала сесійних 

засідань міської 
ради 

Голови комісій, заступник 
міського голови з питань 
гуманітарних питань, спеціаліст 
з питань культури, освіти та 
спорту 

 

4.Спільні заходи з Асоціацією органів місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями та політичними партіями району 

4.1. Засідання Асоціації органів місцевого самоврядування Протягом року  Міська рада  

5.Інші заходи 

 

 

 

 

  Секретар ради            С.Б.Крупний 

 


