
 
                                     ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

20.01.2015 року                                                                                                   № 15 

 

Про затвердження плану роботи виконавчого  

комітету міської ради на І півріччя 2015 року 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Гребінківської міської ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити план роботи міськвиконкому на І півріччя 2015 року 

(додається). 

 

 

 

 

          Міський голова                                                                    Ф. Мілевський 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.docufreezer.com/order


 

Додаток                                                                                                                        

до рішення 

виконкому            

                                                                                                 від  20.01.2014  №  15 

 

 
ПЛАН  РОБОТИ 

виконавчого  комітету міської  ради на І півріччя 2015 року  

 

    І. Перелік  питань  для  обговорення на  засіданнях виконавчого комітету у 1 півріччі 

2015 року (крім поточних). 

 

 

Назва питання Відповідальна 

особа 

1 2 

                   

20 січня 

 

1.Про підсумки роботи  із 

зверненнями громадян у 2014 

році  

Зінченко В.М. – 

заступник міського 

голови 

2. Про подання на затвердження 

сесією міської ради проекту 

бюджету міста на 2015 рік 

Черненкова І.В. - 

начальник відділу 

фінансово-

господарського 

забезпечення  

міської ради 

3. Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на 2015 

рік 

Зінченко В.М. – 

заступник міського 

голови 

4. Про затвердження титулів 

будівництв на 2015 рік 

Кудлай В.П. – 

начальник 

Гребінківскього 

комбінату 

комунальних 

підприємств 

5. Про погодження режиму 

роботи торгівельних закладів і 

установ за погодженням з 

власниками 

Ічанська З.М. –

провідний спеціаліст 

відділу фінансово-

господарського 

забезпечення міської 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 лютого 

1. Про погодження Програми 

забезпечення багатоквартирних 

жилих будинків засобами обліку 

теплової енергії 

Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

2. Про погодження програми 

цивільного захисту населення 

міста Гребінка на 2015 рік 

Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

3.  Про виконання заходів 

протидії корупції у 2014 році та 

затвердження відповідних 

заходів на 2015 рік 

 Цапенко Л.В. -  

заступник 

міського голови  

 

 

 

27 березня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 квітня 

1. Про заходи щодо підготовки 

закладів і установ міської ради 

до роботи в осінньо-зимовий 

період експлуатації 2014 – 2015 

року 

Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

2. Про виконання бюджету м. 

Гребінка за І квартал 2014 р. 

 Черненкова І.В. - 

начальник відділу 

фінансово-

господарського 

забезпечення  

міської ради 

3. Про заходи щодо святкування 

Дня перемоги 

 

Цапенко Л.В. – 

заступник 

міського голови 

 

 

22 травня 

 1.  Про підсумки роботи ЖКГ в 

осінньо-зимовий період 2014-

2015 року 

 Кудлай В.П. – 

начальник 

Гребінківського 

ККП 

2. Про проведення двомісячника 

озеленення та благоустрою м. 

Гребінка 

Цапенко Л.В. – 

заступник 

міського голови 

1. Про хід виконання заходів 

щодо капітального ремонту 

об’єктів, запланованих у 2015 

році  

 Кудлай В.П. – 

начальник 

Гребінківського 

ККП 



                                                                

 

 

                                                   

                      

 

 

 

                                    26  червня 

         

 

 

 

 

       

                     ІІ. Перелік законодавчих актів, виконання яких знаходиться на контролі і 

стали підставою для планування роботи міськвиконкому. 
Конституція України ; 
Бюджетний кодекс України; 
Податковий кодекс України 

Закони України 

Про регулювання містобудівної діяльності; 
Про звернення громадян; 

             Про доступ до публічної інформації ; 
Про місцеве самоврядування в Україні; 
Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
  

          ІІІ. Заходи, пов’язані з відзначенням знаменних дат, професійних свят у І півріччі 

2015 року. 
Новорічне свято 1 січня 
Різдво Христове  7 січня 
Обрізання  Господнє. і пам'ять  святителя  Василя Великого (Новий рік за 
старим стилем) 

14 січня 

Богоявлення. Хрещення Господнє. Водохреще 19 січня 
День Соборності та Свободи України 22 січня 
Тетянин день 25 січня 
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 27 січня 
День Святого Валентина 14 лютого 
Стрітення Господнє 15 лютого 
День  вшанування учасників бойових дій на території інших держав 15 лютого 
Всесвітній день соціальної справедливості 20 лютого 
Міжнародний день рідної мови 21 лютого 
Всесвітній день цивільної оборони 1 березня 
Міжнародний жіночий день (Міжнародний день прав жінок і миру) 8 березня 
День землевпорядника 8 березня 
День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), 
українського письменника, художника, мислителя 

9 березня 

Всесвітній День прав споживача 15 березня 
День працівників житлово-комунального господарства і побутового 
обслуговування населення 

17 березня 
 

Всесвітній  день метеорології 23 березня 
Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз 24 березня 
День Служби безпеки України 25 березня 
День Внутрішніх військ Міністерства 
внутрішніх справ України 

26 березня 

Міжнародний день театру 27 березня 
День сміху  1 квітня 
День геолога 7 квітня 

 

2. Про стан виконання заходів  

щодо підготовки об’єктів 

житлово-комунального 

господарства та соціальної 

сфери до роботи в осінньо-

зимовий період 2014-2015 рр 

 Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

1. Про затвердження мережі 

закладів освіти міста на 2014-

2015 навчальний рік 

 Цапенко Л.В. – 

заступник 

міського голови 



Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня 
Міжнародний день польоту людини в космос  
Всесвітній день  авіації і космонавтики 

12 квітня 

День пам’яток історії та культури 18 квітня 
Пасха (Великдень) 20 квітня 
Всесвітній день Землі 22 квітня 
Всесвітній день книги і авторського права 23 квітня 
День Чорнобильської трагедії 26 квітня 
День охорони праці 28 квітня 
Всесвітній день споріднених міст 29 квітня 
День міжнародної солідарності трудящих 
День праці 

1і 2 травня 

Всесвітній день свободи преси 3 травня 
Всесвітній день Червоного Хреста  
та  Червоного Півмісяця 

8 травня 

День Перемоги 9 травня 
День матері 12 травня 
Міжнародний  день сім’ї 15 травня 
Всесвітній день телекомунікацій 17 травня 
День Європи 18 травня 
День науки 18 травня 
Міжнародний день музеїв 18 травня 
День національної скорботи. День пам’яті жертв депортації 
кримськотатарського народу 

18 травня 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 
мистецтва  

19 травня  

День пам’яті жертв політичних репресій 19 травня 
День банківських працівників 20 травня 
День слов’янської писемності  24 травня 
День працівників видавництв, поліграфії і  книгорозповсюдження 25 травня 
День хіміка 26 травня 
День прикордонника 28 травня 
Вознесіння Господнє 29 травня 
Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 31 травня 
День захисту дітей 1 червня 
Всесвітній день охорони навколишнього середовища 5 червня 
День журналіста 6 червня 
Трійця  8 червня 
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 22 червня 
День державної служби 23 червня 
День митної служби 25 червня 
Міжнародний  день  боротьби  із зловживанням наркотиків та їх  
незаконним розповсюдженням  

26 червня 

День Конституції України 28 червня 
День молоді 29 червня  
 
      

                          
 
       Заступник міського голови                                                            В. Зінченко  

     

 


