
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на 2017 рік 

 

 
  

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету міської ради  

Янзюк В.М. про план роботи виконавчого комітету міської ради на 2017 рік та керуючись 

розділом 3 регламенту виконавчого комітету міської ради, затвердженого рішенням 5-ї 

сесії міської ради від 15.04.2016 року №10, ст.52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

на 2017 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови, 

керуючого справами, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова                                          підпис                                    М.Мельничук 

 

 

29 грудня 2016 року  Старокостянтинів   №418 

 
 

                                                  

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

29.12.2016 року №418 

 

План роботи 

виконавчого комітету міської ради на 2017 рік 

 

Зміст заходу 

Обґрунтування 

необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 

І. Питання для внесення на розгляд виконавчого комітету міської ради 

І квартал 

Про виконання плану 

роботи виконавчого 

комітету міської ради на ІV 

квартал 2016 року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

щодо виконання 

запланованих заходів 

січень Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу центру надання 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

міської ради за ІІ півріччя 

2016 року 

З метою 

інформування про 

роботу структурного 

підрозділу 

січень Коржук Ю.І. – на-

чальник центру нада-

ння адміністративних 

послуг-адміністратор 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу відділу ведення 

Державного реєстру 

виборців у 2016 році 

З метою 

інформування про 

роботу структурного 

підрозділу 

січень Пилипчук І.Є. – 

завідувач відділу 

ведення Державного 

реєстру виборців 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про стан роботи зі 

зверненнями громадян за 

2016 рік 

З метою надання 

інформації щодо 

виконання в місті 

Закону України «Про 

звернення громадян»  

січень 

(ІІ викон-

ком) 

Михальчук Л.В. – 

завідувач загального 

відділу виконавчого 

комітету міської ради 

Про виконання Закону 

України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» 

З метою 

інформування про 

виконання 

законодавчого акту та 

визначення стану 

справ 

січень Шабельник Н.І. –

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу управління 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради за 2016 рік 

З метою 

інформування про 

роботу структурного 

підрозділу та 

визначення стану 

справ 

лютий Шабельник Н.І. –

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу відділу з питань 

реєстрації місця 

проживання виконавчого 

комітету міської ради за 

ІІ півріччя 2016 року 

З метою 

інформування про 

роботу структурного 

підрозділу та 

визначення стану 

справ 

лютий Іванощук О.П. – 

завідувач відділу з 

питань реєстрації 

місця проживання 

виконавчого комітету 

міської ради 
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Продовження додатку 

1 2 3 4 

Звіт про роботу відділу з 

питань фізичної культури і 

спорту за 2016 рік 

З метою 

інформування про 

роботу структурного 

підрозділу 

лютий Сторожук І.В. – 

завідувач відділу з 

питань фізичної 

культури і спорту 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про виконання Закону 

України «Про охорону 

праці» 

З метою 

інформування про 

виконання 

законодавчого акту та 

визначення стану 

справ 

березень Шабельник Н.І. –

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про заходи щодо 

оздоровлення та відпочинку 

дітей та підлітків міста в 

літній період 2017 року 

З метою 

інформування про 

заплановані завдання 

березень Томчук О.В. – 

начальник управління 

у справах сім’ї та 

молоді виконавчого 

комітету міської ради 

Про виконання Програми 

соціально-економічного 

розвитку 

м.Старокостянтинів на 2016 

рік 

З метою 

інформування про 

виконання 

затверджених завдань 

березень 

(ІІ викон-

ком) 

Овчар С.В. – 

заступник начальника 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про стан виховання та 

утримання вихованців 

дитячого будинку сімейного 

типу та прийомних дітей, 

які виховуються в 

прийомних сім’ях 

З метою 

інформування та 

визначення стану 

справ 

березень Черновський С.Г. – 

начальник служби у 

справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про стан збереження 

пам’яток історії та 

мистецтва, які розташовані 

на території міста, 

закріплення шефів-

піклувальників 

З метою збереження 

пам’яток історії та 

мистецтва у місті 

березень Муляр В.І. – завідувач 

відділу культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про план роботи 

виконавчого комітету 

міської ради на ІІ квартал 

2017року 

З метою колективного 

обговорення та 

узгодження основних 

напрямків діяльності 

виконавчого комітету 

міської ради 

березень Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого комітету 

міської ради 

ІІ квартал 

Про виконання плану 

роботи виконавчого 

комітету міської ради на І 

квартал 2017 року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

щодо виконання 

запланованих заходів 

квітень Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

Про соціальний захист осіб, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

З метою 

інформування про 

проведену роботу та 

квітень Шабельник Н.І. –

начальник управління 

соціального захисту 
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Продовження додатку 

1 2 3 4 

 визначення стану 

справ 

 населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про організацію обліку 

дітей дошкільного та 

шкільного віку у 2017 році 

З метою 

інформування про 

проведену роботу та 

визначення стану 

справ  

квітень 

(до 15 

числа) 

Пасічник А.П. – 

начальник управління 

освіти виконавчого 

комітету міської ради 

Про виконання міської 

програми соціального 

захисту дітей, що 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

на 2016-2020 роки 

З метою 

інформування про 

проведену роботу та 

визначення стану 

справ  

квітень Чепелюк Н.А. – 

директор міського 

центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

Про підготовку шкіл, 

дошкільних закладів, 

позашкільних установ до 

нового 2017/2018 

навчального року  

З метою 

інформування про 

проведену роботу та 

визначення стану 

справ  

квітень Пасічник А.П. – 

начальник управління 

освіти виконавчого 

комітету міської ради 

Про підсумки проходження 

опалювального сезону 2016-

2017 року та організацію 

підготовки об’єктів ЖКГ до 

роботи в зимових умовах 

2017/2018 років  

З метою 

інформування про 

проведену роботу та 

визначення стану 

справ  

квітень Овчар С.В. – 

заступник начальника 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про організацію роботи з 

надання субсидій 

населенню міста на 

житлово-комунальні 

послуги 

З метою 

інформування та 

визначення стану 

справ 

травень Шабельник Н.І. –

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про хід виконання у 2016 

році Програми залучення 

інвестицій в економіку 

м.Старокостянтинів на 

2011-2020 роки 

З метою 

інформування про 

виконання 

затверджених завдань 

та визначення стану 

справ 

травень 

(ІІ 

виконком) 

Овчар С.В. – 

заступник начальника 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про організацію 

реабілітаційних заходів у 

центрі соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів 

З метою 

інформування про 

організацію діяльності 

установи та 

визначення стану 

справ 

червень Шабельник Н.І. –

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про план роботи 

виконавчого комітету 

міської ради на ІІІ квартал 

2017 року 

З метою колективного 

обговорення та 

узгодження основних 

напрямків діяльності 

червень Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого комітету 

міської ради 
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Продовження додатку 

1 2 3 4 

 виконавчого комітету 

міської ради 

  

ІІІ квартал 

Про виконання плану 

роботи виконавчого 

комітету міської ради на ІІ 

квартал 2017 року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

щодо виконання 

запланованих заходів 

липень Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про стан призначення і 

виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми 

З метою 

інформування про 

виконання 

законодавчого акту  

липень Шабельник Н.І. –

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про хід виконання 

Програми розвитку та 

збереження зелених 

насаджень у 

м.Старокостянтинів на 

2016-2018 роки за І-ІІ 

квартали 2017 року 

З метою 

інформування про 

виконання 

затверджених завдань 

та визначення стану 

справ 

липень Капляр Л.Г. – 

завідувач відділу з 

питань охорони, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів та 

благоустрою 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про виконання Комплексної 

програми підтримки 

учасників 

антитерористичної операції 

та членів їх сімей – 

мешканців 

м.Старокостянтинів 

З метою 

інформування про 

проведену роботу та 

визначення стану 

справ  

липень Чепелюк Н.А. – 

директор міського 

центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

Про роботу центру надання 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

міської ради за І півріччя 

2017 року 

З метою 

інформування та 

визначення стану 

справ 

липень Коржук Ю.І. – 

начальник центру 

надання 

адміністративних 

послуг – 

адміністратор 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про стан роботи зі 

зверненнями громадян за 

І півріччя 2017 року 

З метою 

інформування та 

визначення стану 

справ 

липень 

(ІІ 

виконком) 

Михальчук Л.В. – 

завідувач загального 

відділу виконавчого 

комітету міської ради 

Про стан виплати заробітної 

плати та легалізації робочих 

місць на підприємствах, в 

установах та організаціях 

міста 

З метою 

інформування про 

діяльність та стан 

справ 

серпень Шабельник Н.І. –

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 
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Продовження додатку 

1 2 3 4 

Про роботу відділу з питань 

реєстрації місця 

проживання виконавчого 

комітету міської ради за І 

півріччя 2017 року  

З метою 

інформування про 

роботу структурного 

підрозділу та 

визначення стану 

справ 

серпень Іванощук О.П. – 

завідувач відділу з 

питань реєстрації 

місця проживання 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про затвердження списків 

дітей дошкільного віку, 

дітей і підлітків 6-18 років 

та дітей, яким на 01.09.2017 

р. виповниться 5 років 

З метою обліку дітей в 

місті 

серпень 

(І 

виконком) 

Пасічник А.П. – 

начальник управління 

освіти виконавчого 

комітету міської ради 

Про стан підготовки 

матеріально-технічної бази 

закладів освіти міста до 

нового 2017/2018 

навчального року 

З метою 

інформування та 

визначення стану 

справ 

серпень Пасічник А.П. – 

начальник управління 

освіти виконавчого 

комітету міської ради  

Про затвердження мережі 

закладів освіти міста на 

2017/2018 навчальний рік 

З метою належного 

функціонування 

закладів освіти міста 

вересень 

(І 

виконком) 

Пасічник А.П. – 

начальник управління 

освіти виконавчого 

комітету міської ради 

Про соціально-правовий 

захист дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування відповідно до 

вимог чинного 

законодавства 

З метою 

інформування та 

визначення стану 

справ 

вересень Черновський С.Г. – 

начальник служби у 

справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про затвердження 

контингенту учнів у 

початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладах на 2017-2018 

навчальний рік 

З метою належного 

функціонування 

початкових 

спеціалізованих 

мистецьких 

навчальних закладів 

міста 

вересень Муляр В.І. – завідувач 

відділу культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу управління 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету 

Старокостянтинівської 

міської ради щодо реалізації 

Законів України «Про 

основи соціальної 

захищеності інвалідів в 

Україні» та «Про державну 

соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам» 

З метою 

інформування про 

виконання 

законодавчих актів та 

визначення стану 

справ 

вересень Шабельник Н.І. –

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про стан підготовки 

об’єктів житлово-

комунального господарства 

З метою 

інформування про 

проведену роботу та 

вересень 

(ІІ 

виконком) 

Овчар С.В. – 

заступник начальника 

управління економіки 
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Продовження додатку 

1 2 3 4 

міста до роботи в осінньо-

зимових умовах 2017-2018 

років 

визначення стану 

справ  

 виконавчого комітету 

міської ради 

Про план роботи 

виконавчого комітету 

міської ради на ІV квартал 

2017 року 

З метою колективного 

обговорення та 

узгодження основних 

напрямків діяльності 

виконавчого комітету 

міської ради 

вересень Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого комітету 

міської ради 

ІV квартал 

Про виконання плану 

роботи виконавчого 

комітету міської ради на ІІІ 

квартал 2017 року 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

щодо виконання 

запланованих заходів 

жовтень Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про підсумки проведення 

літньої оздоровчої кампанії 

у 2017 році 

З метою 

інформування про 

проведену роботу 

щодо виконання 

запланованих заходів 

жовтень Томчук О.В. – 

начальник управління 

у справах сім’ї та 

молоді виконавчого 

комітету міської ради 

Про роботу 

Старокостянтинівського 

міського кризового центру 

на виконання Закону 

України «Про 

попередження насильства в 

сім’ї» 

З метою 

інформування про 

виконання 

законодавчого акту та 

визначення стану 

справ 

жовтень Шабельник Н.І. –

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про стан роботи щодо 

запобігання бездоглядності 

дітей у м.Старокостянтинів 

З метою 

інформування про 

діяльність та 

визначення стану 

справ 

листопад Черновський С.Г. – 

начальник служби у 

справах дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу територіального 

центру соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) на 

виконання Закону України 

«Про соціальні послуги» 

З метою 

інформування про 

виконання 

законодавчого акту та 

визначення стану 

справ 

листопад Шабельник Н.І. –

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про роботу Регіонального 

центру раннього розвитку 

дитини на виконання 

Закону України «Про 

соціальну роботу з сім’ями, 

дітьми та молоддю» 

З метою 

інформування про 

виконання 

законодавчого акту та 

визначення стану 

справ 

листопад Шабельник Н.І. –

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Про організацію харчування 

у закладах освіти міста у 

2017 році 

З метою 

інформування про 

проведену роботу та 

визначення стану 

справ 

грудень Пасічник А.П. – 

начальник управління 

освіти виконавчого 

комітету міської ради 
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Продовження додатку 

1 2 3 4 

Про виконання Закону 

України «Про охорону 

дитинства» 

З метою 

інформування про 

виконання 

законодавчого акту та 

визначення стану 

справ 

грудень Шабельник Н.І. –

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

Про план роботи 

виконавчого комітету 

міської ради на 2018 рік та І 

квартал 2018 року 

З метою колективного 

обговорення та 

узгодження основних 

напрямків діяльності 

виконавчого комітету 

міської ради 

грудень Янзюк В.М. – 

керуючий справами 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

ІІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них 

в оперативному порядку заступників міського голови 

Визначаються квартальними планами роботи виконавчого комітету міської ради 

 

ІІІ. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України, голови обласної державної 

адміністрації, виконавчого комітету міської ради, міського голови 

Перелік нормативно-правових 

актів, реалізація яких буде 

контролюватись, визначається 

квартальними планами роботи 

виконавчого комітету міської 

ради 

Необхідність 

здійснення постійного 

контролю за 

виконанням зазначених 

нормативно-правових 

актів 

протягом 

кварталів 

керівники 

структурних 

підрозділів 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 

ІV. Організаційно-масові заходи 

IV.1. Організація в місті заходів, пов’язаних з відзначенням: 

Організацією Об’єднаних Націй 2017 рік проголошено Міжнародним роком сталого 

туризму в інтересах розвитку. 

2017 рік проголошено Роком Української революції 1917-1921 років. 

 

На державному рівні у 2017 році відзначатимуться і вшановуватимуться такі пам’ятні 

дати і ювілеї: 

100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її 

учасників. 

 

ІV.2. Організація в місті заходів у зв’язку з відзначенням: 

січень 

Новорічного свята (01); 

Різдва Христового (07); 

Старого Нового року (14); 

25 років від дня затвердження (1992 р.) Президією Верховної Ради України музичної редакції 

Державного Гімну України «Ще не вмерла Україна» (15); 

Хрещення Господнього (Богоявлення) (19); 

Дня Соборності і Свободи України (22); 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27); 

25 років від дня затвердження (1992 р.) Верховною Радою України національного синьо-

жовтого прапора Державним Прапором України (28); 
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Дня пам’яті героїв Крут (29); 

Дня працівників пожежної охорони (29); 

 

лютий 

Дня Святого Валентина (14); 

Стрітення Господнього (15); 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15); 

25 років від дня, коли (1992 р.) Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб 

України, вважаючи його головним елементом великого герба України (19); 

Дня Героїв Небесної Сотні (20); 

Міжнародного дня рідної мови (21); 

 

березень 

Всесвітнього дня цивільної оборони (01); 

Міжнародного дня прав жінок і миру (08); 

Дня визволення міста Старокостянтинова від німецько-фашистських загарбників (09); 

Дня народження Тараса Шевченка (09.03.1814-10.03.1861), українського поета, письменника, 

художника, мислителя, громадського і політичного діяча (09); 

Дня землевпорядника (11); 

Всесвітнього дня захисту прав споживачів (15); 

Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування 

населення (18); 

Дня працівника податкової і митної справи України (18); 

Всесвітнього дня поезії (21); 

Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз (24); 

Дня Служби безпеки України (25); 

Дня Національної Гвардії України (26); 

Міжнародного дня театру (27); 

 

квітень 

Всесвітнього дня сміху (01); 

Всесвітнього дня здоров’я (07); 

Благовіщення Пресвятої Богородиці (07); 

Вербної неділі (09); 

Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів (11); 

Дня довкілля (15); 

Пасхи, Світлого Христового Воскресіння (16); 

Дня Чорнобильської трагедії (26); 

Дня охорони праці (28); 

Всесвітнього дня споріднених міст (30); 

 

травень 

Дня міжнародної солідарності трудящих (01-02); 

Вcесвітнього дня свободи преси (03); 

Міжнародного дня Червоного Хреста (08); 

Дня пам’яті та примирення (08); 

Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Дня Перемоги) (09); 

Всесвітнього дня медичних сестер (12); 

Дня матері (14); 

Міжнародного дня сім’ї (15); 

Міжнародного дня музеїв (18); 

Дня Європи в Україні (20); 
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Дня банківських працівників (20); 

Дня науки (20); 

Дня пам’ятi жертв політичних репресій (21); 

Дня слов’янської писемності і культури (24); 

Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження (27); 

Дня прикордонника (28); 

Міжнародного дня миротворців ООН (29); 

Всесвітнього дня без тютюну (31); 

 

червень 

Дня захисту дітей (01); 

Дня Святої Трійці (04); 

Міжнародного дeнь безневинних дітей - жертв агресії (04); 

Дня працівників місцевої промисловості (04); 

Дня працівників водного господарства (04); 

Всесвітнього дня навколишнього середовища (05); 

Дня журналіста (06); 

Дня працівників легкої промисловості (11); 

Всесвітнього дня донора (14); 

Дня дільничного інспектора міліції_поліції (18); 

Дня медичного працівника (18); 

Дня скорботи тa вшанування пам’ятi жертв війни в Україні (22); 

Дня державної служби України (23); 

Дня молоді (25); 

Дня молодіжних тa дитячих громадських організацій (25); 

Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом (26); 

Дня Конституції України (28); 

 

липень 

Дня архітектури України (01); 

Дня судового експерта (04); 

Дня родини (08); 

Дня рибалки (09); 

Дня українських миротворців (15); 

Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України (16); 

Дня бухгалтера (16); 

Дня хрещення Київської Русі – України (28); 

Дня працівників торгівлі (30); 

 

серпень 

Дня національної поліції України (02); 

Дня високомобільних десантних військ (02); 

Дня повітряних сил Збройних Сил України (06); 

Дня військ зв’язку Збройних Сил України (08); 

Дня працівників ветеринарної медицини (13); 

Дня будівельника (13); 

Дня пасічника (19); 

Дня Державного Прапора України (23); 

Дня Незалежності України (24); 

Дня авіації України (26); 
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вересень 

Дня знань (01); 

Дня нотаріату (02); 

Дня підприємця (03); 

Дня фізичної культури і спорту (09); 

Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (10); 

Дня міста Старокостянтинова (16) 

Дня фармацевтичного працівника (16); 

Дня працівника лісу (17); 

Дня рятувальника (17); 

Дня партизанської слави (22); 

Дня машинобудування (24); 

Всесвітнього дня туризму (27); 

Дня усиновлення (30); 

Всеукраїнського дня бібліотек (30); 

 

жовтень 

Дня працівників освіти (01); 

Дня ветерана (01); 

Міжнародного дня музики (01); 

Дня юриста (08); 

Дня працівників державної санепідеміологічної служби (08); 

Дня художника (08); 

Міжнародного дня поштової служби (09); 

Покрови Пресвятої Богородиці (14); 

Дня захисника України (14); 

Дня Українського козацтва (14); 

Дня працівників харчової промисловості (15); 

Дня Організації Об’єднаних Націй (ООН) (24); 

Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників (28); 

Дня автомобіліста і шляховика (29); 

 

листопад 

Дня проголошення Західно-Української Народної Республіки (01); 

Дня інженерних військ (03); 

Дня ракетних військ і артилерії (03); 

Дня залізничника (04); 

Дня працівників соціальної сфери (05); 

Дня української писемності та мови (09); 

Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва (09); 

Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (16); 

Дня студента (17); 

Дня Гідності і Свободи (22); 

Дня пам’яті жертв голодоморів (26); 

 

грудень 

26-ї річниці Всеукраїнського референдуму 1991 року на підтвердження Акту проголошення 

незалежності України №1927-ХІІ від 05.12.1991 р. (01); 

Дня працівників прокуратури (01); 

Міжнародного дня волонтерів (05); 

Дня працівників статистики (05); 

Дня Збройних Сил України (06); 
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Дня місцевого самоврядування (07); 

Дня прав людини (10); 

Дня Сухопутних військ України (12); 

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (14); 

Дня працівників державної виконавчої служби (17); 

Дня працівників суду (15); 

Дня Святого Миколая Чудотворця (19); 

Дня енергетики (22); 

Дня працівників архівних установ (24). 

 

ІV.3. Засідання колегій управлінь, комісій, координаційних рад, комітетів, робочих 

груп, інших дорадчих органів: 

(визначаються квартальними планами роботи виконавчого комітету міської ради). 

 

IV.4. Проведення нарад визначаються квартальними планами роботи виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами підпис В. Янзюк 

 

 

 


