
 

Додаток 

до рішення міської ради 

від 05.02.2021 № 59 

 

ПЛАН  

роботи Бердичівської міської ради на 2021 рік 
 

Питання до розгляду міською радою 
 

І квартал 
 

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Бердичева                     

за 2020 рік 

Фінансове управління 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про здійснення запозичення та залучення гранту у 2021 році 

Фінансове управління 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про виконання Комплексної програми профілактики злочинності в місті 

Бердичеві на 2019-2020 роки 

Відділ з питань діяльності міської ради 

Бердичівський районний відділ поліції 

Головного управління Національної 

поліції в Житомирській області  

Постійна комісія з питань регламенту, 

правопорядку, депутатської етики, 

антикорупційної та інформаційної 

політики 
 

Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності в місті 

Бердичеві на 2021-2023 роки 

Відділ з питань діяльності міської ради 

Бердичівський районний відділ поліції 

Головного управління Національної 

поліції в Житомирській області  

Постійна комісія з питань регламенту, 

правопорядку, депутатської етики, 

антикорупційної та інформаційної 

політики 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2020 № 4 «Про 

утворення постійних комісій Бердичівської міської ради та обрання голів» 

Відділ з питань діяльності міської ради 



Секретар міської ради 

Постійна комісія з питань регламенту, 

правопорядку, депутатської етики, 

антикорупційної та інформаційної 

політики 
 

Про звільнення від орендної плати за майно комунальної власності 

Бердичівської міської територіальної громади 

Відділ комунальної власності 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про внесення змін до рішення Бердичівської міської ради № 1194 від 

13.04.2020 року «Про затвердження переліків об’єктів оренди комунальної 

власності територіальної громади м. Бердичева» 

Відділ комунальної власності 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Бердичівської 

міської  територіальної громади, що підлягають приватизації в 2021 році 

Відділ комунальної власності 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про суцільну інвентаризацію комунального майна 

Відділ комунальної власності 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про затвердження звіту про використання коштів для виконання Програми 

сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування 

Бердичівського управління Державної казначейської служби України 

Житомирської області на 2020-2021 роки «Доступне казначейство» 

Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності 



Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про затвердження звіту щодо виконання заходів Програми розвитку 

житлово-комунального господарства та благоустрою міста Бердичева              за 

2020 рік 

Управління житлово-комунального 

господарства 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про затвердження звіту щодо виконання заходів Програми з 

енергозбереження та підвищення енергоефективності в житловій сфері міста 

Бердичева за 2020 рік 

Управління житлово-комунального 

господарства 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про затвердження звіту щодо виконання заходів Програми сприяння 

діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Бердичеві 

за 2020 рік 

Управління житлово-комунального 

господарства 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про затвердження звіту щодо виконання заходів Програми 

співфінансування робіт з капітального ремонту/реконструкції багатоквартирних 

житлових будинків у м. Бердичеві 

Управління житлово-комунального 

господарства 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про затвердження звіту щодо виконання заходів міської Програми охорони 

навколишнього природного середовища за 2020 рік 

Управління житлово-комунального 

господарства 



Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про затвердження звіту щодо виконання Комплексної цільової програми 

розвитку галузі культури м. Бердичева у 2020 році 

Відділ культури 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2020 році заходів міської 

цільової програми з питань підтримки сім’ї, дітей та молоді на 2020-2022 роки 

(із врахуванням змін) 

Бердичівський міський центр соціальних 

служб 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти 

Управління освіти і науки 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2020 році заходів Програми 

шефської допомоги підрозділам Збройних Сил України  

Головний спеціаліст з питань режимно-

секретної роботи 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про Програму шефської допомоги підрозділам Збройних Сил України у 

2021 році 

Головний спеціаліст з питань режимно-

секретної роботи 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2020 році Міської (комлексної) 

цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки 

Міська служба у справах дітей 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2020 році Цільової Програми 

щодо забезпечення та захисту прав дітей у м. Бердичеві на 2020-2022 роки 

Міська служба у справах дітей 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 



Про затвердження звіту щодо виконання Перспективного плану розвитку 

послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей в Бердичівській 

міській територіальній громаді 

Міська служба у справах дітей 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про затвердження звітів щодо виконання міських програм соціального 

захисту, соціальної підтримки різних категорій громадян за 2020 рік 

Управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про затвердження звіту щодо виконання міської цільової Програми 

запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2020 рік 

Управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про затвердження звіту щодо виконання міської Програми реалізації 

сімейної, гендерної політики на 2020 рік 

Управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про затвердження звіту про хід виконання у 2020 році міської Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей м. Бердичева на 2020-2022 роки 

Управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про затвердження звіту щодо виконання міської комплексної Програми 

соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та 

незахищених верств населення за 2020 рік 

Управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про програму соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, 

померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 

2021 рік 

Управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про затвердження міської цільової Програми підтримки сім’ї, забезпечення 

гендерної політики на 2021 рік 

Управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення 



Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про затвердження міської цільової Програми запобігання, протидії 

домашньому насильству та торгівлі людьми на 2021 рік 

Управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2020 році Програми зайнятості 

населення по місту Бердичеву на 2018-2020 роки 

Управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Бердичівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Відділ економіки та інвестицій 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про затвердження міської Програми забезпечення безпеки перебування 

людей на водних об’єктах на період 2021-2025 років 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про затвердження комплексної Програми ліквідації наслідків підтоплення 

територій на період 2021-2025 років 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про затвердження комплексної Програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки, захисту населення і територій Бердичівської міської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 



Про затвердження звіту щодо виконання у 2020 році програми розвитку та 

підтримки галузі охорони здоров’я міста Бердичева на 2020-2022 роки в новій 

редакції зі змінами 

Відділ охорони здоров’я 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про затвердження звіту щодо використання у 2020 році коштів для 

виконання міської цільової програми «Медикаментозне забезпечення дітей-

інвалідів м.Бердичева на 2016-2020 роки» 

Відділ охорони здоров’я 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 16.07.2020 № 1247 «Про 

центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради як постійно діючий робочий орган 

Відділ організації надання 

адміністративних послуг 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про Перелік адміністративних послуг, які надаються центром надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Бердичівської міської ради, як 

постійно діючим робочим органом, у новій редакції 

Відділ організації надання 

адміністративних послуг 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про затвердження звіту щодо використання у 2020 році коштів міського 

бюджету для виконання: 

- міської Програми галузі фізичної культури і спорту на 2020-2022 роки (зі 

змінами) 

- міської Програми «Молодь Бердичева» на 2020-2022 роки (зі змінами) 

Відділ молоді і спорту 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про надання дозволу на розробку детальних планів території м. Бердичева 

Управління містобудування, архітектури 

та земельних відносин 

Постійна комісія з питань земельних 

відносин, будівництва та архітектури 
 

ІІ квартал 
 

Про встановлення ставок єдиного податку 

Фінансове управління 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 



 

Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних 

засобів 

Фінансове управління 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про встановлення ставок туристичного збору 

Фінансове управління 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

Фінансове управління 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку 

Фінансове управління 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про встановлення транспортного податку 

Фінансове управління 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про встановлення орендної плати за земельні ділянки 

Фінансове управління 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними 

підприємствами 

Фінансове управління 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин міста 

Бердичева» 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про управління майном Бердичівської міської територіальної громади 

Відділ комунальної власності 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-



комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018 № 773 «Про 

затвердження положення про відділ державного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету Бердичівської міської ради»  

Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про Програму зайнятості населення Бердичівської міської територіальної 

громади на період до 2023 року 

Управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення 

Постійна комісія з гуманітарних питань 

 

Про надання дозволу на розробку детальних планів території м. Бердичева 

Управління містобудування, архітектури 

та земельних відносин 

Постійна комісія з питань земельних 

відносин, будівництва та архітектури 
 

ІІІ квартал 
 

Про затвердження Положення про спостережну раду КНП «Бердичівська 

міська лікарня» Бердичівської міської ради та Порядку утворення спостережної 

ради закладу охорони здоров’я 

Відділ охорони здоров’я 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про намір утворити спостережну раду при КНП «Бердичівська міська 

лікарня» Бердичівської міської ради 

Відділ охорони здоров’я 

Постійна комісія з гуманітарних питань 
 

Про надання дозволу на розробку детальних планів території м. Бердичева 

Управління містобудування, архітектури 

та земельних відносин 

Постійна комісія з питань земельних 

відносин, будівництва та архітектури 
 

Про затвердження внесення змін до Генерального плану міста Бердичева 

Управління містобудування, архітектури 

та земельних відносин 



Постійна комісія з питань земельних 

відносин, будівництва та архітектури 
 

 

ІV квартал 

 

Про бюджет Бердичівської міської територіальної громади на 2022 рік 

Фінансове управління 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про затвердження Програми сприяння діяльності об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків Бердичівської міської територіальної громади на 

2022 рік 

Управління житлово-комунального 

господарства 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

Бердичівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Відділ економіки та інвестицій 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2021 році заходів міської 

Програми забезпечення перебування людей на водних об’єктах на період 2021-

2025 років 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2021 році заходів Комплексної 

програми ліквідації наслідків підтоплення територій міста на період 2021-2025 

років 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2021 році заходів комплексної 

Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і 



територій Бердичівської міської територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій на 2021-2025 роки 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Постійна комісія з питань комунальної 

власності, приватизації, житлово-

комунального господарства, транспорту 

та благоустрою 
 

Протягом року при необхідності та за результатами розгляду звернень 

громадян, листів підприємств установ, організацій 
 

Про внесення змін до бюджету Бердичівської міської територіальної 

громади 

Фінансове управління 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Про внесення змін до місцевих/регіональних програм Бердичівської 

міської територіальної громади 

Структурні підрозділи виконкому 

Постійні комісії міської ради 
 

 

Про надання одноразової матеріальної допомоги 

Управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення 

Постійна комісія з гуманітарних питань 

Постійна комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку 
 

Питання, що відносяться до сфери земельних відносин 

Управління містобудування, архітектури 

та земельних відносин 

Постійна комісія з питань земельних 

відносин, будівництва та архітектури 
 

У разі потреби до плану роботи Бердичівської міської ради на 2021 рік 

можуть вноситись корективи та доповнення. 

 

 

 
 

 

 

 

Міський голова  Сергій ОРЛЮК 

 

  

 


