
Інформація про виконання плану роботи  

Бердичівської міської ради на 2021 рік 

 

Рішенням Бердичівської міської ради від 05.02.2021 №59 затверджено 

план роботи Бердичівської міської ради на 2021 рік. 

Зазначеним планом передбачено розглянути 65 проєктів рішень в розрізі 

основних питань, які пов’язані із затвердженням цільових програм розвитку 

Бердичівської міської територіальної громади, затвердженням звітів про їх 

виконання та ряд інших питань. Також протягом звітного року відповідно до 

плану роботи опрацьовувались і приймались рішення щодо внесення змін до 

бюджету громади, до програм розвитку громади за напрямками, щодо 

виділення матеріальної допомоги, питання, як відносяться до сфери 

земельних відносин та архітектури. В загальному протягом 2021 року міської 

радою прийнято 392 рішення. 

Із передбачених планом роботи питань на депутатські комісії та сесію 

Бердичівської міської ради протягом 2021 року не винесено 10 проєктів 

рішень, зокрема: 

 

Про суцільну інвентаризацію комунального майна – даний проєкт 

рішення не виносився на розгляд депутатських комісій та сесію 

Бердичівської міської ради за відсутності потреби, так як було прийнято 

рішення виконавчого комітету від 28.09.2021 № 286 «Про проведення 

інвентаризації об'єктів комунальної власності», яким було доручено 

балансоутримувачам комунального майна Бердичівської міської 

територіальної громади створити інвентаризаційні комісії для проведення 

інвентаризації об'єктів комунальної власності нежитлового фонду 

(нежитлових приміщень, будівель) та провести інвентаризацію об'єктів 

комунальної власності нежитлового фонду повним складом 

інвентаризаційної комісії у присутності матеріально-відповідальних осіб. 
 

Про затвердження звіту щодо виконання заходів Програми 

співфінансування робіт з капітального ремонту/реконструкції 

багатоквартирних житлових будинків у м. Бердичеві – протягом 2021 року 

кошти на виконання програми не виділялися, заходи не проводились. 
 

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти – управління освіти і науки 

Бердичівської міської ради ініціювало включення до плану роботи ради 

вищевказаного проєкту рішення через зміни, внесені до ст. 36 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» щодо порядку проведення 

конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти. Необхідні 

зміни до порядку проведення конкурсу були внесені шляхом затвердження 

управлінням освіти і науки Бердичівської міської ради Положення про 

проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти 



(наказ від 24.06.2021 №148/01-04), на що управління уповноважила міська 

рада (рішення від 03.06.2021 №234). 
 

Про затвердження звіту щодо виконання у 2020 році Міської 

(комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-

2022 роки – кошти на виконання програми не виділялись, заходи не 

проводились. 
 

Про затвердження звіту щодо виконання Перспективного плану 

розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей в 

Бердичівській міській територіальній громаді - кошти на виконання програми 

не виділялись, заходи не проводились. 

 

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» - рішенням 

вісімнадцятої сесії восьмого скликання від 23.12.2021 № 446 затверджено 

положення про Відділ в новій редакції. 
 

Про намір утворити спостережну раду при КНП «Бердичівська міська 

лікарня» Бердичівської міської ради – намір про створення спостережної 

ради було оголошено на підставі розпорядження міського голови від 

11.05.2021 № 77 та повторно 28.08.2021 № 149. 
 

Про затвердження внесення змін до Генерального плану міста Бердичева 

– проєкт рішення не виносився на розгляд сесії міської ради в зв’язку з 

подовженням строку виконання робіт по внесенню змін до Генерального 

плану міста Бердичева.  

 

Про затвердження Програми сприяння діяльності об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків Бердичівської міської 

територіальної громади на 2022 рік - у зв'язку з тим, що протягом 2020 та 

2021 років фінансування по вказаній програмі не здійснювалось, кошти на 

2022 рік в бюджеті міської територіальної громади не заплановано, проєкт 

рішення не розроблявся. 

 

Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Бердичівської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки – до порядку денного чергової 19 сесії міської ради включено питання 

«Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

Бердичівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки». 
 


