
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                     

                                                                                                                                                    Рішення виконкому 

                                                                                                                                                                                             16 вересня 2021 року № 326 

 

 
ПЛАН РОБОТИ  

виконавчого комітету Нововолинської міської ради 

на ІV квартал 2021року 

 
І. Перелік основних питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради: 

 
 

з/п 

Питання Обґрунтування 

необхідності здійснення 

заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 5 

1.  Про підсумки виконання бюджету Нововолинської  

міської територіальної громади за 9 місяців 2021 

року. 

 

З метою оцінки 

фінансово-бюджетної 

ситуації у місті 

21 жовтня Міський голова Б.С.Карпус, начальник 

фінансового управління Бурочук Г. В. 

2.  Звіт головного спеціаліста  юридичного відділу   про 

роботу з питань обліку, розподілу та приватизації 

житла  за 2019 -2021 роки  

 Аналіз стану роботи жовтень Міський голова Б.С.Карпус, головний 

спеціаліст юридичного відділу  Лісовська 

Ю.М. 

3.  Про виконання рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18 лютого 2021 року № 37«Про 

роботу комунального підприємства 

«Нововолинськтеплокомуненерго».                                       

   

 У порядку контролю жовтень Заступник  міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів та заступник начальника 

управління будівництва та інфраструктури 

Миронюк Б.П. 

4.  Про хід підготовки підприємств, організацій, 

установ Нововолинської міської територіальної 

громади до роботи в осінньо-зимовий період   2021-

2022 років. 

У порядку контролю жовтень Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів та заступник начальника  

управління будівництва та інфраструктури 

Миронюк Б.П. 

 

https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/160-pro-pidsumky-roboty-v-osinno-zymovyj-period-2020-2021-red.zip
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/160-pro-pidsumky-roboty-v-osinno-zymovyj-period-2020-2021-red.zip
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/160-pro-pidsumky-roboty-v-osinno-zymovyj-period-2020-2021-red.zip
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/160-pro-pidsumky-roboty-v-osinno-zymovyj-period-2020-2021-red.zip
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5.  Про затвердження коефіцієнта співвідношення 

кількості пасажирів-пільговиків та пасажирів, що 

оплачують проїзд на ІV квартал 2021 року. 

Аналіз стану роботи жовтень Заступник  міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Скриннік В. Р., начальник 

управління соціального захисту населення 

Волчанюк Н. Б. 

6.  Про роботу управління соціального захисту 

населення у 2021 році 

Аналіз стану роботи  листопад  Заступник  міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів   Скриннік В. Р.,  

начальник управління соціального захисту 

населення Волчанюк Н. Б.   

7.  Про роботу центру соціальних служб у 2021 році Аналіз стану роботи  листопад  Заступник  міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів   Скриннік В. Р.,  директор 

центру соціальних служб Кравчук Ю.М. 

8.  Про виконання інвестиційної програми КП 

«Нововолинськтеплокомуненерго» у 2021 році 

Аналіз стану роботи грудень Заступник  міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів   Лефтер Ю.О., начальник 

управління  економічного розвитку, проектної 

діяльності та інвестицій Корнійчук Т.О. 

9.  Про схвалення бюджету Нововолинської міської 

територіальної  громади на 2022 рік  

З метою оцінки 

фінансово-бюджетної 

ситуації у місті 

грудень Міський голова Б.С.Карпус,  начальник 

фінансового управління Бурочук Г. В. 

10.  Про роботу Нововолинського міського парку 

культури та відпочинку у  2019-2021 роках 

Аналіз стану роботи листопад Заступник  міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів   Скриннік В., директор 

Нововолинського міського парку культури та 

відпочинку Красинський Р.А. 

11.  Про надання стоматологічних послуг  комунальним 

некомерційним підприємством 

"Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» 

Аналіз стану роботи грудень Заступник  міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів   Скриннік В.Р, 

т. в. о. директора комунального 

некомерційного підприємства 

"Нововолинська міська стоматологічна 

поліклініка» Ришитюк В.П. 

  

 

 

 

 

https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/02-21-rv-70-pohodzhennia-investytsijnoi-prohramy.zip
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/02-21-rv-70-pohodzhennia-investytsijnoi-prohramy.zip
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П. Перелік питань, які передбачається вивчити, узагальнити і при необхідності розглянути на нарадах 

за участю міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючої справами 

міськвиконкому  

Питання, які розглядатимуться на нарадах у міського голови Карпуса Б.С. 

 
№ 

з/п 

Питання Обґрунтування 

необхідності розгляду 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 5 

1. Про нагальні проблеми і завдання з їх вирішення 

у питаннях, віднесених законами України до 

повноважень виконавчого комітету 

Нововолинської міської ради. 

Аналіз проблемних питань 

та оперативне реагування 

щопонеділка 

щосереди 

щоп’ятниці 

Заступники міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

секретар міської ради, керуюча справами 

міськвиконкому 

2  Аналіз надходження платежів до бюджету 

міської територіальної громади 

Аналіз стану справ     щомісяця Фінансове управління, управління 

економічного розвитку, проектної 

діяльності та інвестицій, Нововолинське 

відділення Володимир-Волинської ОДПІ 

ГУ ДФС у Волинській області   

3 Аналіз економічного і соціального розвитку 

Нововолинської міської територіальної громади за 

9 місяців 2021 року 

Аналіз стану справ     жовтень Управління економічного розвитку, 

проектної діяльності та інвестицій  

4 Засідання міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Аналіз стану справ з 

метою вжиття заходів  

по мірі 

необхідності 

Відділ  з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

5 Про хід виконання плану осіннього призову Аналіз стану справ     листопад Відділ взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної і мобілізаційної 

роботи 

6 Щодо епідеміологічної ситуації, пов’язаної із 

поширенням короновірусної хвороби COVID-19. 

 Аналіз стану справ     2 рази у місяць Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

7 Про план використання коштів з бюджету міської 

територіальної громади щодо реалізації у 2021 

році Програми розвитку інформаційно-

комунікативної сфери Нововолинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки  

Аналіз стану справ     грудень Управління цифрової  трансформації та 

комунікації   
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Питання, які  передбачається вивчити, узагальнити і при необхідності розглянути на нарадах 

у секретаря міської ради Шаповал О.С. 

 
№ 

з/п 

Питання Обґрунтування 

необхідності розгляду 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 5 

1. Про підготовку проєктів документів та організацію 

проведення засідань постійних комісій, Дня 

депутата, сесії міської ради  

На виконання вимог 

Закону України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні»  

жовтень Організаційно-виконавчий відділ ради 

2. Взаємодія з органами, закладами, установами 

зазначеними  у ст.22 Закону України «Про 

Державний реєстр виборців» по уточненню реєстру 

виборців. 

Згідно Закону України 

«Про Державний реєстр 

виборців» та Положення 

про відділ ведення 

Державного реєстру 

виборців 

постійно Відділ  ведення Державного реєстру 

виборців 

3. Здійснення візуального  та автоматизованого 

контролю повноти і коректності персональних 

даних Державного реєстру виборців. 

Згідно постанови ЦВК 

України від                    

11.03.  2009 р. № 14 «Про 

Порядок здійснення 

органами ведення 

Державного реєстру 

виборців візуального  та 

автоматизованого 

контролю повноти і 

коректності персо-

нальних даних 

Державного реєстру 

виборців 

постійно Відділ  ведення Державного реєстру 

виборців 
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4. Внесення до бази даних Реєстру нових записів та 

змін до персональних даних виборців. 

Згідно порядку, що 

встановлений Законом 

України «Про Державний 

реєстр виборців» 

постійно Відділ  ведення Державного реєстру 

виборців 

5. Облік виборчих дільниць, які існують на постійній 

основі. 

Згідно Закону України 

«Про Державний реєстр 

виборців» та постанов 

ЦВК №116, 117 від 

25.06.2020 

постійно Відділ  ведення Державного реєстру 

виборців 

6. Про організацію захисту інформації згідно 

Комплексної системи захисту інформації. 

Відповідно до Комп-

лексної системи захисту 

інформації розробленої 

службою розпорядника 

Державного реєстру 

виборців 17.09.2020 р. 

постійно Відділ  ведення Державного реєстру 

виборців 

 

Питання, які передбачається вивчити, узагальнити і при необхідності розглянути на нарадах  у заступника міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідального за комунальну галузь міської територіальної громади   

 

№ 

з/п 

Питання Обґрунтування 

необхідності розгляду 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

 

1 2 3 4 5 

1. Про забезпечення належного санітарного стану та 

благоустрою Нововолинської територіальної громади  

Аналіз стану справ щомісяця Управління будівництва та інфраструктури 

2 Про стан розрахунків підприємств та населення за 

комунальні послуги  

У порядку контролю щомісяця Управління будівництва та інфраструктури 

3  Про освоєння бюджетних коштів У порядку контролю щомісяця Управління будівництва та інфраструктури 

4 Проведення засідання  та оформлення протоколу Забезпечення розвитку щомісяця,  при Управління будівництва та інфраструктури 
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1 2 3 4 5 

комісії з розгляду питань відключення від мереж ЦО 

і ГВП. 

житлово-комунального 

господарства 

надходженні 

заяв 

 

5 Про комплексний розвиток житлово-комунального 

господарства у сфері водо-, тепло-, газо- і 

електропостачання, водовідведення, експлуатації і 

ремонту житла, дорожнього господарства та 

благоустрою за участю керівників житлово-

комунальних підприємств міста  

Аналіз стану справ щомісяця Управління будівництва та інфраструктури 

 

 

6 Про виконання заходів цільових програм, 

спрямованих на підвищення якості дорожнього 

господарства, благоустрою, забезпеченості житлово-

комунальними послугами та поліпшення їх якості, в 

тому числі з питань житлової політики, якості питної 

води, енергозбереження. 

 Підвищення якості 

надання   житлово-

комунальних послуг  

щомісяця Управління будівництва та інфраструктури 

 

 

7 Про початок та хід опалювального сезону 2021-2022 

років 

Аналіз стану справ щомісяця Управління будівництва та інфраструктури 

8 Розгляд та підготовка відповідей звернень, заяв, 

скарг громадян з питань надання житлово-

комунальних послуг  

У порядку контролю щомісяця Управління будівництва та інфраструктури 

9 Про дотримання графіків роботи маршрутного 

автотранспорту 

У порядку контролю 

щодо забезпечення  

якісного транспортного 

обслуговування  та його 

безпеки 

щомісяця Управління будівництва та інфраструктури 

 

10  Про роботу щодо відлову та стерилізації 

безпритульних тварин (собак)  

З метою безпеки 

громадян 

щомісяця Управління будівництва та інфраструктури 

11 Про стан виконання робіт з капітального та 

поточного ремонту доріг у 2021 році 

У порядку контролю щомісяця Управління будівництва та інфраструктури 



 

 

7 

1 2 3 4 5 

12 Про економічну обґрунтованість комунальних 

тарифів, своєчасне коригування, забезпечення 

рентабельності та прибутку комунальних 

підприємств 

У порядку контролю щомісяця Управління будівництва та інфраструктури 

 13 Про заборгованість комунальних підприємств за 

енергоносії 

Забезпечення розвитку 

житлово-комунального 

господарства 

щомісяця Управління будівництва та інфраструктури 

Питання, які  передбачається вивчити, узагальнити і при необхідності розглянути на нарадах 

у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Скриннік В.Р. 

 

№ 

з/п 

Питання Обґрунтування 

необхідності розгляду 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 5 

1. Засідання координаційної ради  з питань сім’ї, 

гендерної   рівності, запобігання та протидії 

домашньому насильству та/або насильству за 

ознакою статі, протидії торгівлі людьми 

Аналіз стану справ щоквартально Управління соціального захисту 

населення 

2. Засідання комісії з питань захисту прав дитини Аналіз стану справ щомісяця  Служба у справах дітей 

3 Засідання опікунської ради  Аналіз стану справ щоквартально Управління соціального захисту 

населення 

4 Засідання комісії з розгляду заяв деяких пільгових 

категорій громадян про виплату грошових 

компенсацій на придбання житла.  

Аналіз стану справ за наявності 

потреби 

Управління соціального захисту 

населення 

5 Засідання комісії із соціальних питань Розгляд питань щодо 

призначення  субсидій та 

надання матеріальних 

допомог 

щомісяця Управління соціального захисту 

населення 
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6. Про надання стоматологічних послуг  комунальним 

некомерційним підприємством 

"Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» 

Аналіз стану справ листопад Адміністрація комунального 

некомерційного підприємства 

"Нововолинська міська стоматологічна 

поліклініка» 

7 Про підготовку та відзначення в IV кварталі  у 

Нововолинській територіальній громаді державних 

свят і пам’ятних дат 

У порядку контролю  щомісяця Відділ культури 

8. Про підготовку заходів до Дня Святого Миколая та 

Нового року для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

з метою соціальної 

підтримки дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

листопад Служба у справах дітей, центр 

соціальних служб  

9 Про впровадження Концепції Нової української 

школи на 2021/2022 навчальний рік. 

У порядку контролю жовтень Управління освіти 

Питання, які передбачається вивчити, узагальнити і при необхідності розглянути на нарадах 

у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лефтер Ю.О. 

 

№ 

з/п 

Питання Обґрунтування 

необхідності розгляду 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 5 

1. Про залучення міжнародної технічної допомоги  У порядку контролю 

 

щомісяця Управління  економічного розвитку, 

проектної діяльності та інвестицій 

2. Про запровадження системи «Smartcity» З метою технологізації  

міста 

жовтень Управління  економічного розвитку, 

проектної діяльності та інвестицій 

3. Обговорення планів та програм для  залучення 

інвестицій, впровадження енергоефективних заходів  

тощо 

З метою участі у 

грантових конкурсах 

жовтень Управління  економічного розвитку, 

проектної діяльності та інвестицій 

4. Оновлення та перегляд заходів, відповідно до 

наявних затверджених програм, а також планів 

соціально-економічного спрямування 

З метою аналізу 

затверджених заходів, 

визначення їх 

щомісяця Управління  економічного розвитку, 

проектної діяльності та інвестицій 
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ефективності 

5 Про запровадження нових послуг в управлінні 

«Нововолинський ЦНАП» 

Аналіз стану справ жовтень Управління «Центр надання 

адміністративних послуг»  
6 Проведення засідання робочої групи з питань сплати 

податкових та інших платежів до бюджетів усіх 

рівнів. 

У порядку контролю  щомісяця Управління  економічного розвитку, 

проектної діяльності та інвестицій, 

Нововолинське управління ГУ ДПС у 

Волинській області 

7 Проведення передприватизаційної роботи 

відповідно до законодавства України з метою 

приватизації нерухомих об‘єктів комунальної 

власності. 

У порядку контролю   упродовж 

кварталу 

Управління  економічного розвитку, 

проектної діяльності та інвестицій 

8 Про запровадження електронного квитка у міському 

транспорті 

У порядку контролю  листопад Управління будівництва та інфраструктури 

9 Оновлення паспорту міської територіальної громади У порядку контролю  листопад Управління  економічного розвитку, 

проектної діяльності та інвестицій 

10 Організація  та проведення   сільськогосподарського 

ярмарку 

У порядку контролю  жовтень Управління  економічного розвитку, 

проектної діяльності та інвестицій 

11  Аналіз звернень   та   відповідей з питань захисту 

прав споживачів 

У порядку контролю 

 

грудень Управління  економічного розвитку, 

проектної діяльності та інвестицій 

12 Розгляд питання  щодо майна комунальної 

власності, об’єктів комунальної власності вільних 

для здачі в оренду, об’єктів комунальної власності, 

переданих в оренду 

У порядку контролю 

 

грудень Управління  економічного розвитку, 

проектної діяльності та інвестицій 

13 Організація  сезонної торгівлі до різдвяно-

новорічних свят 
У порядку контролю 

 

листопад Управління  економічного розвитку, 

проектної діяльності та інвестицій 

14 Проведення конкурсу «Кращий бізнес-план 2021 

року» 

У порядку контролю 

 

листопад Відділ проектної діяльності та інвестицій 
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Питання, які передбачається вивчити, узагальнити і при необхідності розглянути на нарадах 

у керуючої справами виконкому Степюк В.В. 

 

№ 

з/п 

Питання Обґрунтування 

необхідності розгляду 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

 

1 2 3 4 5 

1. Організація документообігу у виконавчому комітеті 

Нововолинської міської ради з використанням 

системи АСКОД 

Аналіз стану справ жовтень Організаційно-виконавчий  відділ 

виконавчого комітету 

2. Про роботу із зверненнями громадян у виконавчому 

комітеті у 2021 році  

На виконання вимог 

Закону України «Про 

звернення громадян» 

грудень Організаційно-виконавчий  відділ 

виконавчого комітету 

3 Дотримання вимог Кодексу етики посадових осіб 

місцевого самоврядування, працівників 

підприємств, установ, організацій комунальної 

власності 

   

Аналіз  стану справ  листопад Відділ персоналу, юридичний відділ, відділ 

організаційно-виконавчої роботи 

виконавчого комітету 

4. Про підготовку проєктів документів та організацію 

проведення засідань виконавчого комітету. 

 

  

на виконання Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

щомісяця Організаційно-виконавчий  відділ 

виконавчого комітету 

5 Про план роботи виконавчого комітету міської ради 

на  І квартал 2022 року 

Аналіз стану справ грудень Організаційно-виконавчий  відділ 

виконавчого комітету 
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ІІI.  Перелік актів законодавства, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, міського голови, 

рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, хід виконання яких розглядатиметься у порядку контролю 

за участю міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  

керуючого справами міськвиконкому. 

Документи, хід виконання яких розглядатиметься у порядку контролю за участю міського голови Карпуса Б.С. 

 

№ 

з/п 

Документ Обґрунтування необ-

хідності розгляду 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 5 

1. Рішення виконавчого комітету від 19 серпня 2021 року № 

279  « Про прогноз бюджету  Нововолинської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки» 

Аналіз стану 

виконання 

щомісяця Заступники міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів   

   
Розпорядження міського голови від 19 квітня 2021 

року № 71-р «Про  організацію виконання бюджету 

міської територіальної громади у 2021 році»  

Аналіз стану 

виконання 

щомісяця Заступники міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів    

2. Рішення міської ради від 24 грудня 2019 року № 33/5 

«Про Програму економічного і соціального розвитку 

міста Нововолинська на 2020-2022 роки»  

Аналіз стану 

виконання 

щокварталу Заступник  міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

ради Лефтер Ю. О.  управління  

економічного розвитку, проектної 

діяльності та інвестицій 

3. Рішення виконавчого комітету від  22.01.2021 р.№4 «Про 

стан військового обліку на території міста 

Нововолинська та селища Благодатне у 2020 році та 

завдання щодо його покращення у 2021 році»  

Аналіз стану 

виконання 

грудень Начальник відділу  взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної і 

мобілізаційної роботи   Шубенко О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/01-21-rv-4-stan-vijskoho-obliku-2021.docx
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/01-21-rv-4-stan-vijskoho-obliku-2021.docx
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/01-21-rv-4-stan-vijskoho-obliku-2021.docx
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/01-21-rv-4-stan-vijskoho-obliku-2021.docx
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Документи, хід виконання яких розглядатиметься у порядку контролю за участю 

  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  Скриннік В.В.  

 
№ 

з/п 

Документ Обґрунтування 

необхідності 

розгляду 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 5 

1 Розпорядження міського голови від 1 лютого 2021 року 

№19-ра «Про затвердження заходів  щодо виконання у 

2021 році цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2017-2023 роки» 

У порядку 

контролю 

квітень Управління освіти 

2 Розпорядження міського голови від  01  лютого  2021  

року  № 18-ра  «Про затвердження заходів щодо  

реалізації у 2021 році  цільової соціальної програми 

підтримки молоді на 2021-2025 роки» 

У порядку 

контролю 

Щомісяця Управління освіти 

 

Документи, хід виконання яких розглядатиметься у порядку контролю за участю  

 заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Лефтер Ю.О. 

 
№ 

з/п 

Документ Обґрунтування 

необхідності 

розгляду 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 5 

1 Розпорядження міського голови від 11 серпня №114-ра «Про 

проведення обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності  

об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю 

на території  Нововолинської територіальної громади» 

У порядку 

контролю 

жовтень Сектор містобудування та архітектури 

відділу містобудування та земельних 

відносин 

  

2. Розпорядження міського голови від 17 травня 2021 р. №90-р 

«Про проведення конкурсу міні-грантів «Креативний 
У порядку 

контролю 

щомісяця Відділ проектної діяльності та інвестицій 

управління економічного розвитку, 
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простір власними руками» в рамках фінансування 

виконавчого комітету Нововолинської міської ради» 

проектної діяльності та інвестицій 

   3. Розпорядження міського голови від 27 січня 2021 року №16-

р «Про розробку Плану дій зі сталого енергетичного 

розвитку та клімату Нововолинської територіальної 

громади до 2030 року» 

У порядку 

контролю 

щомісяця  Відділ проектної діяльності та інвестицій 

управління економічного розвитку, 

проектної діяльності та інвестицій 

4 Розпорядження міського голови від 07 вересня 2021 року 

№131-ра «Про створення інвестиційно-інформаційного 

буклету Нововолинської міської територіальної громади» 

У порядку 

контролю 

жовтень Відділ міжнародного співробітництва, 

туризму та промоції , управління цифрової 

трансформації та комунікації 

5 Розпорядження міського голови від 02 вересня 2021 року 

№128-ра «Про проведення конкурсу «Кращий бізнес-план 

2021 року» 

У порядку 

контролю 

жовтень Управління економічного розвитку, 

проектної діяльності та інвестицій 

 

Документи, хід виконання яких розглядатиметься у порядку контролю за участю 

керуючої справами виконкому Степюк В.В. 

 

№ 

з/п 

Документ Обґрунтування 

необхідності розгляду 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 5  
1 Розпорядження міського голови від 07 червня 2021 

р. №80-р «Про створення робочої групи для 

перевірки стану роботи зі зверненнями громадян у 

структурних підрозділах виконавчого комітету, 

комунальних підприємствах, в установах та 

організаціях міста на 2021 рік» 

 

У порядку контролю щомісяця Організаційно-виконавчий відділ 

виконавчого комітету 

2 Розпорядження міського голови від 30 липня 2021 р. 

№127-р « Про затвердження Положення та складу 

комісії з питань розгляду звернень громадян у 

виконавчому комітеті Нововолинської міської ради» 

У порядку контролю грудень Організаційно-виконавчий відділ 

виконавчого комітету 
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ІV. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується 

виконавчим комітетом Нововолинської міської ради 

 
№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування 

необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

 

1 2 3 4 5 

1.  День ветерана вшанування ветеранів жовтень Управління соціального захисту населення 

2.  День людей похилого віку Привернення уваги до 

людей похилого віку 

жовтень Управління соціального захисту населення 

3.  День  працівників освіти  відзначення 

професійного свята 

жовтень Управління освіти, відділ культури 

 

4.  День художника відзначення 

професійного свята 

жовтень Відділ культури 

5.  День Білої Тростини Привернення уваги до 

незрячих людей 

жовтень  Управління соціального захисту населення 

6.  День територіальної оборони України відзначення 

державного свята 

жовтень Відділ культури 

7.  День захисника і захисниць України  відзначення 

державного свята 

жовтень Управління цифрової трансформації та 

комунікації, відділ культури 

8.  77-а річниця вигнання нацистів з України відзначення пам’ятної 

дати 

жовтень Управління цифрової трансформації та 

комунікації, відділ культури  

9. День працівників соціальної сфери  відзначення 

професійного свята 

листопад Управління соціального захисту населення 

 

10. День працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

відзначення 

професійного свята 

листопад Відділ культури 

11 День української писемності і  мови відзначення свята листопад Управління освіти 

12. День  Гідності та Свободи відзначення 

державного свята  

листопад Управління цифрової трансформації та 

комунікації , відділ культури 

13. День пам’яті жертв голодоморів  відзначення пам’ятної 

дати 

листопад Відділ культури  
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1 2 3 4 5 

14. День студента   підтримка творчої 

ініціативи студентської 

молоді 

листопад Управління освіти 

15. Всесвітній день боротьби зі СНІДом підвищення обізнаності 

про епідемію СНІДу,  

пам’ять про  жертв 

цього захворювання 

грудень Центр соціальних служб, відділ культури 

16. Міжнародний день людей з інвалідністю  вшанування людей з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями 

грудень Управління соціального захисту населення 

17. День  місцевого самоврядування  відзначення 

професійного свята 

грудень Управління цифрової трансформації та 

комунікації, організаційно-виконавчий 

відділ ради, організаційно-виконавчий 

відділ виконкому 

18. День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС 

відзначення  пам’ятної 

дати 

грудень Управління соціального захисту населення  

19. День Святого Миколая відзначення свята грудень Відділ культури 

 

 
Груй 32095 

 


