
Додаток 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення міської ради  

14.07.2021 р. № 7/107 
 

План роботи міської ради на ІІ півріччя 2021 року 
 

I. Питання, що пропонуються для розгляду на пленарних засіданнях міської ради 
 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Зміст питання 

Термін 

розгляду 
Інформують 

1 2 3 4 

1. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік. 

ІІІ 

квартал 

Управління економічного 

розвитку, проектної діяльності та 

інвестицій 

2. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 

2022 рік.  

ІІІ 

квартал 

Управління економічного 

розвитку, проектної діяльності та 

інвестицій 

3. Про роботу закладів охорони здоров’я ІІІ 

квартал 

Керівники закладів охорони 

здоров’я 

4. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 

ІІІ 

квартал 

Фінансове управління 

5. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 

2021 року. 

ІV 

квартал 

Фінансове управління 

6. Про роботу Житлово-комунального об’єднання Нововолинської 

міської ради 

ІV 

квартал 

Генеральний директор ЖКО НМР 

7. Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік. ІV 

квартал  

Фінансове управління  



 

 

Продовження додатка 

1 2 3 
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ІІ. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях постійних комісій міської ради 
  

№ 

з/п 
Зміст питання 

Термін 

розгляду 
Інформують 

1 2 3 4 

Постійна комісія з питань регламенту міської ради, депутатської діяльності, етики та правопорядку  

1. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 

ІІІ 

квартал 

Фінансове управління 

2. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 

2021 року. 

ІV 

квартал 

Фінансове управління 

3. Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік. ІV 

квартал  

Фінансове управління  

4. Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської 

комісії 

При 

надхо-

дженні 

Члени комісії 

Постійна комісія з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та фінансів 

1. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік. 

ІІІ 

квартал 

Управління економічного 

розвитку, проектної діяльності та 

інвестицій 

2. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 

2022 рік.  

ІІІ 

квартал 

Управління економічного 

розвитку, проектної діяльності та 

інвестицій 

3. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 

ІІІ 

квартал 

Фінансове управління 

4. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 

2021 року. 

ІV 

квартал 

Фінансове управління 

5. Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік. ІV 

квартал  

Фінансове управління  

6. Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської При Члени комісії 



 

 

Продовження додатка 

1 2 3 
 

3 

комісії надхо-

дженні 

Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, інвестицій та  міжнародного співробітництва  

1. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 

ІІІ 

квартал 

Фінансове управління 

2. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 

2021 року. 

ІV 

квартал 

Фінансове управління 

3. Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік. ІV 

квартал  

Фінансове управління  

4. Про стан торгівельного та побутового обслуговування населення. ІV 

квартал  

Управління економічного 

розвитку, проектної діяльності та 

інвестицій 

5. Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської 

комісії 

При 

надхо-

дженні 

Члени комісії 

 

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціального захисту населення 

1. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 

ІІІ 

квартал 

Фінансове управління 

2. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 

2021 року. 

ІV 

квартал 

Фінансове управління 

3. Про роботу закладів охорони здоров’я ІІІ 

квартал 

Керівники закладів охорони 

здоров’я 

4. 
Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік. ІV 

квартал  

Фінансове управління  

5. Про роботу Нововолинського міського центру соціальних служб ІV 

квартал 

Нововолинський міський центр 

соціальних служб 

6. Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської При Члени комісії 



 

 

Продовження додатка 

1 2 3 
 

4 

комісії надхо-

дженні 

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 

1. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 

ІІІ 

квартал 

Фінансове управління 

2. Про роботу Житлово-комунального об’єднання Нововолинської 

міської ради 

ІV 

квартал 

Генеральний директор ЖКО НМР 

3. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 

2021 року. 

ІV 

квартал 

Фінансове управління 

4. Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік. ІV 

квартал  

Фінансове управління  

5. Про хід виконання у 2021 році Програми  благоустрою 

Нововолинської міської територіальної громади на 2019-2022 рр. 

ІV 

квартал 

Управління будівництва та 

інфраструктури 

6. Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської 

комісії 

При 

надхо-

дженні 

Члени комісії 

   Постійна комісія з питань земельних відносин, комунального майна, транспорту, містобудування та архітектури 

1. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 

ІІІ 

квартал 

Фінансове управління 

2. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 

2021 року. 

ІV 

квартал 

Фінансове управління 

3. Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік. ІV 

квартал  

Фінансове управління  

4. Про роботу відділу державного архітектурно-будівельного контролю ІV 

квартал  

Відділу державного архітектурно-

будівельного контролю 

5. Про розвиток агропромислового сектору Нововолинської міської 

територіальної громади 

ІV 

квартал 

Управління економічного 

розвитку, проектної діяльності та 

інвестицій 



 

 

Продовження додатка 

1 2 3 
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6. Про стан облаштування зупинок громадського транспорту 

Нововолинської міської територіальної громади 

ІV 

квартал 

Відділ транспорту та за’язку 

управління будівництва та 

інфраструктури 

7. Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської 

комісії 

При 

надхо-

дженні 

Члени комісії 

Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, національного і духовного відродження 

1. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 

ІІІ 

квартал 

Фінансове управління 

2. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 

2021 року. 

ІV 

квартал 

Фінансове управління 

3. Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік. ІV 

квартал  

Фінансове управління  

4. Про роботу КП «Нововолинський комбінат шкільного харчування» 

щодо організації харчування дітей у закладах загальної середньої 

освіти в Нововолинській міській теритоіальній громаді. 

ІV 

квартал  

КП «Нововолинський комбінат 

шкільного харчування» 

5. Про стан впровадження Нової української школи в закладах загальної 

середньої освіти Нововолинької міської територіальної громади 

ІV 

квартал 

Управління освіти 

6. Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей влітку 

2021 року. 

ІV 

квартал 

Управління соціального захисту 

населення, управління освіти 

7. Про підготовку закладів загальної середньої, дошкільної освіти до 

нового навчального року і до роботи в осінньо-зимовий період. 

ІІІ- ІV 

квартали 

Управління освіти 

8. Про впровадження національно-патріотичного виховання в закладах 

культури Нововолинської міської територіальної громади. 

ІV 

квартал 

Відділ культури 

9. Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської 

комісії 

При 

надхо-

дженні 

Члени комісії 

 



 

 

Продовження додатка 

1 2 3 
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Постійна комісія з питань інформаційної політики, фізичної культури, молоді, спорту та туризму 

1. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 

ІІІ 

квартал 

Фінансове управління 

2. Про виконанння бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 

2021 року. 

ІV 

квартал 

Фінансове управління 

3. Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік. ІV 

квартал  

Фінансове управління  

4. Про хід виконання у 2021 році Програми розвитку інформаційно-

комунікативної сфери Нововолинської міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки 

 ІV 

квартал  

Управління цифрової 

трасформації та комунікації  

5. Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської 

комісії 

При 

надхо-

дженні 

Члени комісії 

 

ІІІ. Основні організаційні заходи, наради, семінари 

Назва заходу Термін проведення Відповідальні 

Організація підготовки і проведення днів депутата міської ради за потребою 
Секретар міської ради, 
організаційно-виконавчий відділ  
ради 

Організація навчання депутатів міської ради протягом півріччя 
Секретар міської ради, 
організаційно-виконавчий відділ  
ради 

Участь у заходах з нагоди державних та професійних свят, 
пам’ятних та знаменних дат 

протягом півріччя 
Секретар міської ради, 
організаційно-виконавчий відділ  
ради 

 

 

 


