
 

 

 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

РІШЕННЯ  
 

10 серпня 2018 року                                                                                 № 277 

Про виконання  плану роботи виконавчого  

комітету міської ради за І півріччя 2018 року 

  

Заслухавши інформацію Лисогор В.М., секретаря виконавчого комітету 

міської ради , про виконання плану роботи виконавчого комітету за І півріччя 

2018 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Гребінківської  міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію секретаря виконавчого комітету Гребінківської міської 

ради  Лисогор В.М. про виконання  плану роботи виконавчого комітету 

міської ради за І  півріччя 2018 року взяти до відома ( додається). 

2. Членам виконавчого комітету міської ради забезпечити виконання 

плану роботи виконкому на ІІ півріччя 2018 року. 

 

  

 

Міський голова                                                                            В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

                                                                         

   

 

 



                                                                         Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

                                                                         від  10.08.2018 року № 277  

  

Інформація 

про виконання плану роботи виконкому за I півріччя 2018 року 

Головне завдання, над яким працював виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради протягом І півріччя 2018 року, — це реалізація 

інтересів територіальної громади в межах Конституції та законів України, 

направлених на виконання делегованих виконавчою владою повноважень для 

підтримки на належному рівні життєдіяльності міста, створення 

сприятливого середовища для праці, бізнесу, відпочинку і покращення 

добробуту громадян, підвищення рівня довіри до міської влади. 

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради протягом I півріччя 

2018 року працював відповідно до плану роботи виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради , затвердженого рішенням  виконавчого комітету 

від 22.01.2018р. №  3 «Про план роботи  виконавчого комітету міської ради 

на 2018 рік». 

У плані відображалися актуальні питання соціально-економічного 

розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади, зазначалися 

основні організаційно-масові заходи. 

При плануванні роботи враховувались пропозиції заступників міського 

голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету, 

членів виконавчого комітету, доручення міського голови, поточні проблемні 

питання, що виникають в процесі діяльності міської ради та її виконавчих 

органів і потребують більш детального вивчення. 

Відповідно до плану роботи за звітній період проведено 13 засідань 

виконавчого комітету, на яких прийнято 235 рішень  з питань: 

- житлово-комунального господарства - 36 ; 

- соціального захисту населення– 24 ; 

- будівництва-127 ; 

- забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян-5 ; 

- регулювання земельних відносин – 4; 

- освіти, культури, фізичної культури і спорту- 1; 

- з інших питань-37 . 

У виконкомі міської ради ведеться  квартирний облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов. Створена та працює громадська 

комісія з житлових питань , яка систематично розглядає питання постановки 

на квартирну чергу, поновлення або зняття з черги , переоформлення 

особового рахунку, видачі ордерів на вселення в жиле приміщення. Станом 

на 01.07.2018 року на  квартирному обліку перебуває 32 громадянина різних 

категорій:  



- в списку на загальних підставах на квартирному обліку  перебуває 9 

громадян;  

- в списку осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих 

приміщень перебуває 15 осіб; 

- в списку  осіб, на позачергове одержання жилих приміщень перебуває 8 

осіб. 

 Одним з пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету є 

робота зі зверненнями громадян:  затверджено графіки прийому громадян 

апаратом міської ради.  

В частині ведення діловодства на 2018 рік  затверджена та погоджена з 

архівним сектором Гребінківської районної державної адміністрації 

номенклатура справ, діє експертна комісія по визначенню цінності 

документів. Діловодство ведеться відповідно до вимог чинного 

законодавства.   

          Рішення  виконавчого комітету оприлюднювалися на офіційному веб-

сайті Гребінківської міської ради. Скарг, зауважень, пропозицій від громадян 

до оприлюдненого переліку та змісту рішень виконкому не надходило. При 

оприлюдненні рішень виконкому забезпечується захист персональних даних 

громадян. 

Засідання колегіальних та дорадчих органів при виконавчому комітеті 

проводилися відповідно до планів роботи. 

Від Гребінківської райдержадміністрації на виконання надійшло - 6 

листів, розглянуто вчасно та прийнято відповідні рішення. 

Гребінківська районна рада надіслала —1 документ, який своєчасно 

розглянуто. 

Станом на 01.07.2018 року видано 209 розпоряджень міського голови з 

основної діяльності та 108 розпоряджень з кадрових питань. 

У виконавчому комітеті проводиться відповідна робота щодо кадрових 

питань. Вона спрямована на забезпечення реалізації кадрової політики, 

вживаються конкретні заходи щодо удосконалення кадрового потенціалу. 

Робота здійснюється відповідно до  плану виконачого комітету міської ради.  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконкому міської ради      В. Лисогор 

 

 

 

 


