Додаток до рішення 19 сесії
Барської міської ради 8 скликання
від 24.01.2018 р.

з/п
№з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ПЛАН
РОБОТИ БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ НА 2018 РІК
Питання для розгляду,заходи для виконання
Термін
Відповідальні
проведен
ня
Розділ 1.Питання для розгляду на сесіях міської ради
Про затвердження Стратегічного плану розвитку Барської міської
І квартал
Постійна комісія з питань соціально-економічного
об’єднаної територіальної громади до 2020 року
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій,
заступник міського голови з економічних та
гуманітарних питань
Про створення КУ «Центр соціальних послуг «ЕВЕРЕСТ»
І квартал
Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я,
культури, спорту, соціального захисту населення та
міжнародних відносин, соціально-гуманітарний відділ
Про підготовку до роботи КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» у 2018 І-ІІ квартал Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я,
році
культури, спорту, соціального захисту населення та
міжнародних відносин, КЗ «Оздоровчий табір
«Фортуна»
Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2018
ІІ квартал
Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я,
році
культури, спорту, соціального захисту населення та
міжнародних відносин, соціально-гуманітарний відділ
Про затвердження Положення про літній мовний табір з денним
І квартал
Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я,
перебуванням дітей
культури, спорту, соціального захисту населення та
міжнародних відносин, соціально-гуманітарний відділ
Про затвердження Положення про преміювання призерів олімпіад
І-ІІ
Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я,
та конкурсів з числа учнів закладів освіти Барської міської ОТГ
квартал
культури, спорту, соціального захисту населення та
міжнародних відносин, соціально-гуманітарний відділ
Про підготовку навчальних закладів до нового 2018/2019 ІІІ квартал Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я,
навчального року та роботи в осінньо-зимовий період
культури, спорту, соціального захисту населення та
міжнародних відносин, соціально-гуманітарний відділ

8.

Про затвердження переліку закладів культури базової мережі
Барської міської ОТГ

І квартал

Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я,
культури, спорту, соціального захисту населення та
міжнародних відносин, соціально-гуманітарний відділ

9.

Про затвердження мережі закладів освіти Барської міської ОТГ на
2018-2019 навчальний рік

ІІІ квартал

Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я,
культури, спорту, соціального захисту населення та
міжнародних відносин, соціально-гуманітарний відділ

Відмітка
про
виконання

10. Про затвердження Положення про порядок

надання
земельних ділянок у платне користування на території
Барської міської об’єднаної територіальної громади

І-ІІ квартал

Постійна комісія з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій,
постійна комісія з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного
середовища, фінансовий відділ, відділ
земельних
відносин

11. Про затвердження Порядку пайової участі замовників у

І-ІІ квартал

Постійна комісія з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій,
фінансовий відділ

12. Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження
Порядків їх справляння на 2019 р.

ІІ квартал

13. Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку
Барської міської ОТГ, інших програм на 2019 рік.

ІV квартал

Постійна комісія з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій,
постійна комісія з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного
середовища, відділ земельних відносин, фінансовий
відділ
Постійні комісії, відділи міської ради

14. Про затвердження бюджету Барської міської ОТГ на 2019 рік.

ІV квартал

15. Про

ІV квартал

16. Про розмір вартості харчування та плати за харчування дітей у

ІV квартал

розвитку
інженерно-транспортної
та
соціальної
інфраструктури на території Барської міської ОТГ

затвердження Порядку і норматив відрахувань до
загального фонду бюджету Барської міської ОТГ
комунальними підприємствами, які належать до комунальної
власності Барської міської ОТГ, частини чистого прибутку
(доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності
у 2019 році

закладах дошкільної та загальної середньої освіти Барської
міської ОТГ на 2019 рік
17. Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території
І –ІІ квартал
Барської міської ОТГ

Постійна комісія з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій,
фінансовий відділ
Постійна комісія з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій,
фінансовий відділ

Постійна комісія з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій,
фінансовий відділ, соціально-гуманітарний відділ
Постійна комісія з питань архітектури, будівництва,
житлово-комунального
господарства,
відділ
містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства

18. Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають
приватизації у 2019 році.

ІV квартал

19. Про затвердження Положення про порядок організації виїзної

І-ІІ квартал

(виносної) торгівлі та надання послуг у сфері розваг на
території населених пунктів Барської міської ОТГ

Постійна комісія з питань архітектури, будівництва,
житлово-комунального
господарства,
відділ
містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства
Постійна комісія з питань архітектури, будівництва,
житлово-комунального
господарства,
відділ
містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства

20. Звіт Барського міського голови Цицюрського А.А. про роботу
виконавчих органів ради

ІV квартал

Постійна комісія з питань Регламенту, забезпечення
законності, правопорядку, боротьби з корупцією,
інформації, найменувань та нагород , міський голова

21. Звіт старости сіл Антонівка, Глинянка, Широке

ІV квартал

Постійна комісія з питань Регламенту, забезпечення
законності, правопорядку, боротьби з корупцією,
інформації, найменувань та нагород , староста сіл
Антонівка, Глинянка, Широке

1.

2.
3.

Розділ 2. Основні питання для розгляду на засіданнях постійних
комісій міської ради
2.1. З питань соціально-економічного розвитку, бюджету,
фінансів, цін та інвестицій
Про розробку спільно з виконавчим комітетом міської ради проектів
міського бюджету, проекту Програми соціально-економічного
розвитку Барської міської ОТГ, а також інших програм на 2019 рік
та затвердження їх на сесії міської ради.
Про залучення інвестицій для розвитку Барської міської ОТГ
Заслуховування звітів щодо фінансово-господарської діяльності
міських комунальних підприємств «Барводоканал», Барблагоустрій, Редакції газети «Барчани», комунальних закладів
«Оздоровчий табір «Фортуна», «Муніципальна варта», «Барська
районна бібліотека», «Барська дитяча музична школа», «Барський

Голова постійної комісії
ІІ - ІV
квартал
На протязі
року
ІІ-IV
квартал

міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями «ЕВЕРЕСТ»
4.
5.

Перевірка виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету,
контроль по виконанню яких покладений на постійну комісію
Розгляд скарг та звернень, що надійшли до комісії

На протязі
року
На протязі
року

1.
2.

3.

2.2. З питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища
Про пропозиції щодо встановлення ставки земельного податку та
порядку його справляння
Про надання згоди на погодження місць розташування об’єктів
погодження проектів технічної документації із землеустрою,
здійснення контролю за провадженням заходів стосовно
упорядкування земельної документації.
Про проведення інвентаризації земельних ділянок, які перебувають в
користуванні на яких розташовані об’єкти власності та тимчасові
споруди на території Барської міської ОТГ.

Голова постійної комісії
ІІ квартал
На протязі
року
І-ІІ квартал

4.

Про аналіз проектів землеустрою та забудови земельних ділянок
стосовно їх відповідності детальному плану території та
Генеральному плану м.Бар.

На потязі
року

5.

Про підготовку проектів рішень, пропозицій
щодо надання
земельних ділянок та об’єктів водного фонду на конкурсних засадах
(аукціон, конкурс) для розгляду на чергових сесіях міської ради.

На протязі
року

6.

Про узгодження рекомендацій стосовно проектів рішень міської
ради про прибережні захисні смуги та водоохоронні зони р.Рів,
орнітологічного заказника місцевого значення «БАРСЬКИЙ» та
малих річок на території Барської міської ОТГ.

І-ІІ квартал

7.

Про вирішення питання щодо надання земельних ділянок учасникам
АТО

ІІ-IV
квартал

8.

Перевірка виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету,
контроль по виконанню яких покладений на постійну комісію.

На протязі
року

9.

Розгляд скарг та звернень, що надійшли до комісії.

10. Підготовка проектів рішень про надання дозволу та затвердження
документації із землеустрою

На протязі
року
На протязі
року

11. Виготовлення документації із землеустрою на об’єкти комунальної
власності.

На протязі
року

Голова постійної комісії

2.3. З питань архітектури, будівництва, житлово-комунального
господарства

Про сплату за користування землею під прибудовами,
сходами до всіх об’єктів господарювання, що не належить
власникам прибудов та сходів, у тому числі прибудованих без
правовстановлюючих документів

Лютий 2018

Про інвентаризацію об’єктів господарювання, вбудованих в
багатоквартирні житлові будинки та сплату дольової участі в
утриманні даних будинків

Лютий 2018

3.

Про інвентаризацію нежитлових приміщень, що перебувають в
комунальній власності ОТГ, їх використання, проплата за
оренду

Лютий 2018

4.

Про збільшення надходження коштів і 100 % сплати за
вивезення ТПВ з приватного сектора

Лютий 2018

Заслуховування звітів про пріоритетні напрямки розвитку міських
комунальних підприємств «Барводоканал», «Бар-благоустрій»
Про проведення інвентаризації об’єктів житлово-комунального
господарства Барської міської ОТГ.

ІІ-ІІІ
квартал
На протязі
року

7.

Про перевірку виконання умов
майна Барської міської ОТГ.

договорів оренди комунального

на протязі
року

8.

Про стан дотримання у місті вимог Закону України «Про рекламу»,
законності розміщення стаціонарних носіїв реклами та їх
конструктивну і технологічну відповідність вимогам безпеки.

на протязі
року

9.

Про виявлення безгосподарних об’єктів нерухомості Барської
міської ОТГ. .

10. Про стан діяльності муніципального притулку для безпритульних
тварин на території Барської міської ОТГ

червень
серпень
листопад
Квітень
Жовтень

11. Про питання велосипедних парковок на території Барської міської
ОТГ

Травень
вересень

1.

2.

5.
6.

Голова постійної комісії, Відділ земельних відносин

міської ради, КЗ «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»

Голова постійної комісії, КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ»,

КЗ
«МУНІЦИПАЛЬНА
ВАРТА»,
відділ
містобудування, архітектури та житлово –
комунального господарства
Голова постійної комісії, КЗ «МУНІЦИПАЛЬНА
ВАРТА», відділ містобудування, архітектури та
житлово – комунального господарства
Голова постійної комісії, КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ»,

КЗ «МУНІЦИПАЛЬНА
юридичних питань
Голова постійної комісії

ВАРТА»,

відділ

з

12. Про відновлення після пожежі житлового будинку №76 по вул. Бони
Сфорци в м.Бар
13. Про технічне переоснащення сортувальної станції на полігоні ТПВ.

І-ІV квартал

14. Про питання збору, вивезення та утилізації ТПВ, запровадження
роздільного збору та сортування ТПВ.

на протязі
року

15. Про заходи по виготовленню Генерального плану населеного пункту
м.Бар, поєднаного із планом зонування (зонінг), розробці Інженернотехнічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), історико
– архітектурного опорного плану м.Бар Вінницької області з
визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та
історичних ареалів

І-ІІІ квартал

16. Про заходи по виготовленню Генерального плану сіл Антонівка,
Глинянка, Широке, поєднаного із планом зонування (зонінг),
розробці Інженерно- технічних заходів цивільного захисту
(цивільної оборони).
17. Про сприяння створенню та діяльності ОСББ

ІV квартал

18. Про вирішення питання реконструкції та розширення кладовища
19. Про благоустрій території міського парку
20. Про стан виконання Програми Про встановлення дитячих

ігрових та спортивних майданчиків на території Барської
міської об’єднаної територіальної громади
21. Про технічний стан ігрових та спортивних майданчиків на
території Барської міської ОТГ
22. Про створення умов архітектурної доступності закладів освіти
і культури Барської міської ОТГ

І-ІІ квартал

На протязі
року
І-ІІІ квартал
ІІ-ІІІ
квартал
ІІІ- ІV
квартал
ІІ квартал
ІІ квартал

23. Про тарифи на житлово-комунальні, ритуальні та інші послуги на
території Барської міської ОТГ

На протязі
року

24. Перевірка виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету,
контроль по виконанню яких покладений на постійну комісію
25. Розгляд скарг та звернень, що надійшли до комісії

На протязі
року
На протязі
року

Голова постійної комісії

2.4. З питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту,
соціального захисту населення та міжнародних відносин
1.

Про підвищення кваліфікації працівників закладів культури
Барської міської ОТГ

2.
3.

Про організацію форм позашкільної освіти.

Про оновлення матеріально-технічної бази Антонівського
сільського клубу та сільської бібліотеки.
4. Про хід реформування первинної медичної допомоги Барській
міській ОТГ
5. Про покращення матеріальної бази КУ «Барська центральна
районна лікарня »
6. Про організацію роботи інклюзивно- ресурсного центру

січень
І квартал

І квартал
І квартал
ІІ квартал
ІІ квартал

7.

Звіт керівників закладів освіти та культури щодо пріоритетних
напрямків розвитку освіти та культури громади

ІІ- ІІІ
квартал

8.

Про організацію та проведення Днів міста Бар, сіл Антонівка,
Глинянка, Широке

ІІІ квартал

9.

Про підсумки літнього відпочинку та оздоровлення дітей , роботи
літніх мовних таборів у 2018 році

ІІІ квартал

10. Про діяльність аматорських та професійних колективів і

ІІІ квартал

виконавців.
11. Про підготовку до відзначення новорічно-різдвяних свят.
12. Про організацію і проведення культурних, творчих заходів

ІV квартал
ІV квартал

молоді, робота молодіжної ради.
13. Про створення інклюзивних груп та класів з інклюзивним навчанням
в закладах освіти.
14. Про забезпечення харчування дітей в закладах освіти Барської
міської ОТГ.
15. Про розвиток співпраці з містами-партнерами
16. Про забезпечення організації та проведення міжнародних,

всеукраїнських, обласних, міських свят, фестивалів, акцій,
виставок, інших культурно-масових заходів, відзначення
державних, народно-релігійних свят, знаменних та пам’ятних
дат тощо.
17. Збереження та відновлення пам’яток історії та культури, що
знаходяться на території Барської міської ОТГ

За
зверненням
На протязі
року
На протязі
року
На протязі
року

На протязі
року

18. Перевірка виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету,
контроль по виконанню яких покладений на постійну комісію
19. Розгляд скарг та звернень, що надійшли до комісії

На протязі
року
На протязі
року

2.5.
З
питань
Регламенту,
забезпечення
законності,
правопорядку, боротьби з корупцією, інформації, найменувань
та нагород
1. Про інформацію начальника відділу з юридичних питань про стан ІІІ квартал
судових розглядів справ та господарських спорів.
2. Про звіт голови адміністративної комісії при виконкомі міської ради. ІV квартал
3. Про звіт КЗ БМР «Муніципальна варта»
ІІІ квартал
4. Про звіт редакції газети «Барчани» по висвітленню діяльності ІІІ квартал
міської ради.
5. Про стан правопорядку та дотримання правил благоустрою на ІІІ квартал
території Барської міської ОТГ.
6. Про стан військово-патріотичного виховання молоді у закладах
ІІІ-IV
освіти Барської міської ОТГ.
квартал
7. Про режим роботи розважальних закладів та закладів громадського На протязі
харчування та дотримання тиші в громадських місцях Барської року
міської ОТГ.
8. Про виконання прийнятих радою та виконкомом рішень.
На протязі
року
9. Перевірка виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, На протязі
контроль по виконанню яких покладений на постійну комісію.
року
10. Розгляд скарг та звернень, що надійшли до комісії
На протязі
року
Розділ 3. Організаційна робота
1. Здійснення організаційних заходів щодо проведення пленарних На протязі
засідань сесій міської ради.
року
2. Проведення засідань робочих груп
На протязі
року
3. Проведення засідань постійних комісій міської ради; ради голів На протязі
постійних комісій, фракцій та груп
року
4. Контроль за виконанням рішень, доручень сесій міської ради та На протязі
рекомендацій постійних комісій.
року
5. Здійснення депутатами міської ради звітів перед виборцями.
На протязі
року
Секретар міської ради

Голова постійної комісії

Апарат міської ради
Міський голова, апарат міської ради
Секретар міської ради, голови постійних комісій,
фракцій та груп
Секретар ради, голови постійних комісій, апарат
міської ради
Депутати міської ради.
В.М.Подуфалов

