
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
18.12.2020                                                                                                          № 120 
 
Про план роботи виконавчого  
комітету на I квартал 2021 року 
 

Керуючись ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши та обговоривши проект плану роботи виконкому на I 
квартал 2021 року, виконком Андрушівської міської ради  
 
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету на I квартал 2021 року, 
додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
виконавчого комітету Андрушівської міської ради Осадчого О.В. 

 
 
 

Міський  голова                                                                      Галина БІЛЕЦЬКА 
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                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                   рішення виконкому 

                                                                                Андрушівської міської ради 
                                                                               від  18.12.2020 року № 120 

                                                       
П Л А Н 

роботи виконавчого комітету Андрушівської міської ради на 
 

І-й  квартал 2021 року 
           

І. Питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету 
                                                    

С І Ч Е Н Ь 
1. Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради. 
2. Про виконання Закону України «Про звернення громадян» за 12 місяців 

2020 року по Андрушівській міській територіальній громаді. 
3. Про утворення нових (за потреби) та внесення змін до складу комісій та 

інших дорадчих органів при виконавчому комітеті Андрушівської 
міської ради.  

4.  Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, що надаються 
КУ «Центром надання соціальних послуг» Андрушівської міської ради.  

5. Розгляд заяв громадян,  листів та розпоряджень РДА та ОДА. 
 

Л Ю Т И Й 
1. Про письмовий звіт про хід і результати виконання міського бюджету за 

12 місяців 2020 року. 
2. Про заслуховування звіту про роботу керівників комунальних 

підприємств АМР «Комсервіс», АМР «АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ». 
3. Про результати організації проведення громадських та тимчасових робіт 

для осіб, зареєстрованих як безробітні у 2020 році та на 2021 рік.  
4. Розгляд заяв громадян, листів та розпоряджень РДА та ОДА.       

 
                                             Б Е Р Е З Е Н Ь 

1. Про наведення належного санітарного стану і благоустрою територій 
населених пунктів громади. 

2. Про здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в 
організаціях незалежно від форм власності 

3.  Про план роботи виконкому на II кв. 2021 року. 
4.  Розгляд заяв громадян, листів та розпоряджень РДА та ОДА.       
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Орієнтовний календар проведення засідань виконавчого комітету 
Андрушівської міської ради 

20 січня            17 лютого               19 березня 
 
 

ІІ. Питання, які будуть вивчатись і при необхідності виноситись на 
розгляд виконкому міської ради 

 
Вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і 
піклування, організація роботи щодо запобігання бездоглядності 
неповнолітніх, організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з 
мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом на території громади, 
повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів. 

 
 

ІІІ. Перелік питань, які розглядатимуться в порядку контролю за 
виконанням раніше прийнятих рішень: 

 
Про хід виконання рішень виконкому міської ради, зняття рішень з 
контролю.  

 
 
Організаційні заходи виконкому міської ради в І кварталі 2021 р. 
 
Підготовка і проведення засідань виконавчого комітету міської ради. 
Святкування новорічних та різдвяних свят.  
Відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав. 
Відзначення Міжнародного жіночого дня. 
Сприяння організації призову громадян на строкову військову службу та 
службу за контрактом. 
Проведення подвірного обходу громадян похилого віку. 

 
 
 
Секретар виконкому                                                               Олег ОСАДЧИЙ 
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