
 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

22.12.2021 БЕРДИЧІВ                        № 389             

 

Про план роботи виконавчого 

комітету на  І квартал 2022 року 

 

Керуючись ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні", відповідно до Регламенту виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради від 28.01.2021 № 6, враховуючи розпорядження голови обласної 

державної адміністрації «Про план роботи обласної державної адміністрації на 

І квартал 2022 року», пропозиції керівників структурних підрозділів 

виконавчого комітету, виконавчий комітет Бердичівської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету на І квартал  

2022 року (додається). 

2. Першому заступнику Бердичівського міського голови, заступникам 

Бердичівського міського  голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, начальникам структурних підрозділів забезпечити своєчасну 

підготовку і виконання запланованих заходів та до 11 квітня 2022 року надати 

загальному відділу виконавчого комітету  інформацію про хід їх виконання.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Котнюк Л.А. 

 

Міський голова Сергій ОРЛЮК 

 



                                                                                   Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету  

22.12.2021  №  389 

 

План роботи виконавчого комітету  

на І квартал 2022 року 

I. Питання, які необхідно винести на розгляд міської ради: 
 

І квартал 

 Про затвердження звіту про виконання бюджету Бердичівської міської 

територіальної громади за 2021 рік. 

 Про внесення змін до бюджету Бердичівської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

 Про затвердження звіту щодо використання у 2021 році коштів для 

виконання Програми сприяння публічності та розвитку казначейського 

обслуговування Бердичівського управління Державної казначейської служби 

України Житомирської області на 2020-2021 роки «Доступне казначейство». 

 Про затвердження звітів щодо виконання Програми з питань безпеки та 

цивільного захисту. 

 Про затвердження звіту щодо використання у 2021 році коштів для 

виконання Програми розвитку Бердичівської ДПІ Головного управління ДПС у 

Житомирській області, як відокремленого підрозділу ДПС, щодо 

функціонування сервісного центру обслуговування платників на 2021-2023 роки. 

 Про зміну типів закладів загальної середньої освіти Бердичівської міської 

територіальної громади.  

 Про затвердження звіту щодо використання у 2021 році коштів бюджету 

Бердичівської міської територіальної громади для виконання міської Програми 

розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2020-2022 роки. 

 Про затвердження звіту щодо використання у 2021 році коштів бюджету 

Бердичівської міської територіальної громади для виконання міської Програми 

«Молодь Бердичева на 2020-2022 роки». 

 Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

Бердичівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

 Про звіт щодо виконання заходів міської Програми охорони 

навколишнього природного середовища за 2021 рік та прогнозів на 2021-2022 

роки. 

  Про затвердження звіту щодо виконання у 2021 році міської Програми 

розвитку і підтримки галузі «Охорони здоров’я» на 2020-2022 роки в новій 

редакції. 

Про звіт щодо виконання заходів міської Програми розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою Бердичівської міської територіальної 

громади за 2021 рік. 

 

 



II. Питання, які будуть розглядатися на засіданнях виконавчого 

комітету міської ради: 

 

Січень 

 Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту 

Бердичівської міської територіальної громади на 2022 рік. 

             Благодир О.О. 

                                                                                                    Рябушко В.М. 

 

 Про визначення у 2022 році стипендій обдарованим спортсменам громади. 

    Петрівська О.В. 

   Березовенко Л.Л. 

 

          Про затвердження переліку підприємств, об’єктів та видів суспільно-

корисних оплачуваних робіт для порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт. 

 Благодир О.О. 

 Квятківський Р.Б. 

 

          Про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних робіт та перелік 

підприємств і установ де можливе відбування покарань та адміністративних 

стягнень у вигляді громадських робіт. 

  Благодир О.О. 

 Квятківський Р.Б. 

Про порядок утримання та збереження захисних споруд цивільного 

захисту. 

 Благодир О.О. 

 Рябушко В.М. 

 

 Лютий 

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2021 році. 

  Котнюк Л.А. 

  Борісова С.І. 

  

Про відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав. 

          Петрівська О.В. 

          Омельянчук Н.П. 

  

Про проведення в Бердичівській міській територіальній громаді місячника 

з благоустрою та санітарії. 

Благодир О.О. 

          Квятківський Р.Б. 

  



Березень  

Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Бердичівської міської територіальної громади за 2021 рік. 

 Тарасюк І.О. 

 Май М.Л. 

 

Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного 

процесу у Бердичівській міській територіальній громаді. 

 Азізов А.Ч. 

 Геденач О.Г. 

 

 

Про готовність Бердичівської міської комунальної пошуково-рятувальної 

служби на воді  до початку купального сезону 2022 року. 

                                                                                                     Благодир О.О. 

                                                                                                     Рябушко В.М. 

 

 III. Питання, які будуть вивчатися з метою прискорення соціально-

економічного розвитку Бердичівської міської територіальної громади, і, 

при потребі, виноситись на розгляд виконкому. 

 

Січень 

Про виконання бюджету Бердичівської міської територіальної громади  за 

підсумками 2021 року. 

          Азізов А.Ч. 

                                                                                Геденач О.Г. 

 

Про перелік видів суспільно корисних робіт та перелік підприємств і 

установ, де можливе відбування покарань та адміністративних стягнень у виді 

громадських робіт. 

Благодир О.О. 

          Квятківський Р.Б. 

 

 Про підведення підсумків з цивільного захисту Бердичівської міської 

територіальної громади за 2021 рік 

          Благодир О.О. 

                                                                                          Рябушко В.М. 

   

 

Лютий  

Про особливості роботи закладів дошкільної освіти в умовах 

адаптивного карантину. 

         Петрівська О.В. 

                                                                                  Адаменко В.В. 

   



Березень 

 

Про стан приведення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, централізованого опалення, водопостачання та 

водовідведення до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. 

         Благодир О.О. 

                                                                                            Квятківський Р.Б. 

 

Про підготовку до літнього оздоровлення дітей та підлітків у 2022 році. 

Петрівська О.В. 
Омельянчук Н.П. 

  



ІV. Перелік документів центральних органів влади, розпоряджень голови 

облдержадміністрації та власних рішень для перевірки їх виконання в 

порядку контролю: 

Закон України: 

від 22.06.2000 №1841-ІІІ «Про позашкільну освіту». 

                  Петрівська О.В. 

                                                                               Адаменко В.В. 

Укази Президента України: 

від 12.06.2015 №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді». 

         Петрівська О.В. 

         Марченко І.В. 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

від 22.03.2001 №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку 

нещасних випадків невиробничого характеру» (зі змінами). 

               Тарасюк І.О. 

                                                                                    Май М.Л. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

від 08.11.2017 №797-р «Про схвалення Концепції розвитку електронної 

демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації». 

         Азізов А.Ч. 

         Май М.Л. 

від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 

роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

         Петрівська О.В. 

                                                                                        Адаменко В.В.  

 від 14.07.2021 №800-р «Про схвалення Концепції Державної цільової 

соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року» 

  Петрівська О.В. 

 Омельянчук Н.П. 

Розпорядження голови облдержадміністрації: 

від 24.04.2015 №124 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту 

учасників антитерористичної операції та їх сімей». 

         Петрівська О.В. 

         Омельянчук Н.П. 

від 12.03.2015 №75 «Про створення та організацію роботи Центру 

допомоги учасникам АТО» 

         Петрівська О.В. 

         Омельянчук Н.П. 

від 27.03.2020 № 225 «Про погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області та 

платежів до Пенсійного фонду України» 

 Тарасюк І.О. 

 Май М.Л. 



      IV. Організаційно-масові заходи: 

 

Січень 

1 Новорічне свято 01 січня 

Петрівська О.В. 

Кузьменко В.В. 

Адаменко В.В. 

2 
78-а річниця визволення м. Бердичева 

від нацистських окупантів 
05 січня 

Петрівська О.В. 

Кузьменко В.В. 

3 Різдво Христове 07 січня 
Петрівська О.В. 

Кузьменко В.В. 

 

4 День Соборності України 22 січня 

Петрівська О.В. 

Кузьменко В.В. 

Адаменко В.В. 

5 
Міжнародний день пам’яті 
жертв Голокосту 

27 січня 
Петрівська О.В. 

Кузьменко В.В. 

6 День пам’яті Героїв Крут 29 січня 

Петрівська О.В. 
Кузьменко В.В. 
Адаменко В.В. 

Лютий 

1 
50 років від дня створення  

СЗОШ № 17 
лютий 

Петрівська О.В. 

Адаменко В.В. 

2 День Святого Валентина 14 лютого 
Петрівська О.В. 

Кузьменко В.В. 

3 
День вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав 

15 лютого 
Петрівська О.В. 
Омельянчук Н.П. 

4 День Державного герба України 19 лютого 
Петрівська О.В. 
Кузьменко В.В. 
Адаменко В.В. 

5 День пам’яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого 
Петрівська О.В. 
Кузьменко В.В. 
Адаменко В.В. 

6 
55 років від дня народження  
Савченко Л.В. (директор СЗОШ № 8) 

23 лютого  
Петрівська О.В. 
Адаменко В.В. 

Березень 

1 
Міжнародний жіночий день 

 

очий день 

08 березня 
Петрівська О.В. 
Кузьменко В.В. 

2 
208-а річниця від дня народження 
Тараса Шевченка 

09 березня 
Петрівська О.В.  
Кузьменко В.В. 
 



3 День українського добровольця 14 березня 
Петрівська О.В.  
Омельянчук Н.П.  

4 
День працівника податкової та митної 

справи України 
18 березня 

Азізов А.Ч. 

Май М.Л. 

5 
55 років від дня народження Боровської 

Олени Валентинівни (директор ЦПО) 
19 березня 

Петрівська О.В. 

Адаменко В.В. 

6 
День працівників житлово-

комунального господарства  
20 березня 

Благодир О.О. 
Квятківський Р.Б. 

7 День Служби безпеки України 25 березня 
Петрівська О.В. 

Гончар В.М. 

8 Міжнародний день театру 27 березня 
Петрівська О.В. 

Кузьменко В.В. 

 

  



Протягом кварталу: 

Проведення засідань, нарад, семінарів, акцій: 

 

 Організаційно-технічне забезпечення проведення сесій міської ради, 

засідань виконавчого комітету, оперативних нарад при міському голові. 

Котнюк Л.А.,  

Коляда Б.О.,  

Борісова С.І. 

 

  Організація навчання працівників виконавчого комітету ( за окремим 

графіком). 

Котнюк Л.А.,  

Фіщук А.Д. 

 

 Підготовка та проведення нарад, семінарів, зустрічей, бесід з керівним 

складом виконавчого комітету з питань організаційної, контрольної, кадрової 

роботи. 

Котнюк Л.А., 

Борісова С.І., 

Фіщук А.Д. 

 

 Аналіз ходу виконання розпоряджень та доручень Бердичівського 

міського голови за підсумками нарад, зустрічей. 

Котнюк Л.А.,   

Борісова С.І. 

 

Організація розгляду письмових та усних звернень громадян. 

 Котнюк Л.А. 

Борісова С.І. 

 

 Зустрічі Бердичівського міського голови з громадськістю за місцем 

проживання (за окремим графіком). 

Котнюк Л.А. 

Борісова С.І. 

 

         Прийом громадян Бердичівським міським головою, першим заступником 

Бердичівського міського голови та заступниками Бердичівського міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради (за окремим графіком). 

Котнюк Л.А. 

Борісова С.І. 

 

 Організація зустрічей з керівниками громадських організацій, політичних 

партій, об’єднань громадян. 

Петрівська О.В. 

Коляда Б.О. 



Участь у селекторних нарадах з керівниками органів виконавчої влади. 

Заступники Бердичівського 

міського голови, 

начальники управлінь, 

відділів і служб виконавчого 

комітету 

 

Організація та проведення благодійних акцій з підтримки 

малозабезпечених категорій громадян. 

Петрівська О.В. 

Омельянчук Н.П. 

 

 

        Проведення прес-конференцій, круглих столів, взаємодія із ЗМІ. 

Керівництво  

виконавчого комітету 

Іваненко А.С. 

 

Проведення особистого прийому громадян, у тому числі за місцем 

проживання, розгляд їх звернень. 

Керівництво  

виконавчого комітету 

 

 

Проведення засідань комісій, координаційних рад, робочих груп: 

 

- комісія з питань захисту прав дитини; 

Петрівська О.В., 

Гайдамаченко А.Б. 

2, 4 середа місяця 

 

- комісія з надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам; 

Петрівська О.В. 

Омельянчук Н.П.,  

Щомісячно 

 

 

 - координаційна рада з питань опіки та піклування над недієздатними або 

обмежено дієздатними повнолітніми особами; 

Петрівська О.В.,  

Омельянчук Н.П. 

Щомісячно 

 

 

 



- колегія міської служби у справах дітей;  

Петрівська О.В., 
Гайдамаченко А.Б. 
Один раз на квартал 

 

- міська комісія з питань безпечної життєдіяльності населення; 

Тарасюк І.О., 

Май М.Л. 

За необхідністю 

 

- міська координаційна рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми; 

  Петрівська О.В., 

  Омельянчук Н.П. 

 

 

 - координаційна рада з питань протидії туберкульозу та  ВІЛ-інфекції/СНІДу 

Бердичівської міської територіальної громади; 

Петрівська О.В., 

Остапюк В.В. 

Один раз на квартал 

 

- міська комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат; 

Орлюк С.В.,  

Тарасюк І.О., 

Май М.Л. 

За необхідністю 

 

- робоча група з питань забезпечення своєчасності сплати податків та зборів до 

бюджету Бердичівської міської територіальної громади; 

Азізов А.Ч.,  

Тарасюк І.О., 

Геденач О.Г.  

                  Щомісячно 

 

- робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення; 

Тарасюк І.О.,  

Май М.Л. 

За необхідністю 

 

 

 



- міська комісія для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню 

безробіття під час масового вивільнення працівників; 

 Тарасюк І.О., 

 Май М.Л. 

 За необхідністю 

 

- комісія з обстеження технічного стану житлового фонду Бердичівської міської 

територіальної громади; 

Благодир О.О., 

Квятківський Р.Б. 

За необхідністю 

 

- комісія з розгляду питань щодо розміщення зовнішньої реклами; 

Азізов А.Ч., 

Тарасюк І.О., 

Май М.Л. 

За необхідністю 

 

 

- комісія з питань  безпеки та організації дорожнього руху Бердичівської 

міської територіальної громади;  

 Благодир О.О., 

 Квятківський Р.Б. 

 Один раз на квартал 

 

- спостережна комісія при виконавчому комітеті Бердичівської міської ради; 

Азізов А.Ч. 

Паламарчук Ю.Ю. 

Щомісячно 

- адміністративна комісія; 

Азізов А.Ч., 

Квятківський Р.Б., 

Дмитрієва І.С. 

Щосереди  

-  архітектурно-містобудівна рада; 

Азізов А.Ч., 

Трушевський В.І. 

10 числа щомісячно 

 - комісія з обстеження зелених насаджень; 

Благодир О.О., 

Квятківський Р.Б. 

Один раз на квартал 

 

 



- міжвідомча комісія з розгляду питань щодо відключення споживачів від 

мереж централізованого опалення та/або  постачання гарячої води; 

Благодир О.О.,  

Квятківський Р.Б.,  

Щомісячно 

 

- комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;                                   

Орлюк С.В.,  

Азізов А.Ч., 

Рябушко В.М. 

Щомісячно 

- протиепізоотична комісія; 

Благодир О.О., 

Рябушко В.М. 

За необхідністю 

- житлова комісія; 

Благодир О.О.,  

Квятківський Р.Б. 

Щомісячно 

 

- евакуаційна евакоприймальна комісія Бердичівської міської територіальної 

громади; 

Азізов А.Ч., 

Адаменко В.В., 

Рябушко В.М. 

За необхідністю 

 

- комісія з питань поводження з безхазяйними відходами; 

                                                                                          Благодир О.О., 

                                                                                          Квятківський Р.Б. 

                                                                                          За необхідністю 

 

- міська координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання ; 

                                                                                          Петрівська О.В., 

                                                                                          Адаменко В.В., 

                                                                                          Березовенко Л.Л. 

                                                                                          За необхідністю 

 

- комісія з питань транспортних перевезень Бердичівської міської 

територіальної громади; 

 Тарасюк І.О., 

 Май М.Л. 

 За необхідністю 

 



- комісія з перейменування вулиць, провулків, площ Бердичівської міської 

територіальної громади; 

 

 Котнюк Л.А., 

 Дмитрієва І.Є.  

 За необхідністю 

 

- міська координаційно-методична рада з правової освіти населення 

 

 Коляда Б.О. 

 Хаустович С.С. 

 За необхідністю 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету   Лариса КОТНЮК 

 


