
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я  № 1  

від 31 січня 2019 року 
м. Заставна 
 

 
Про затвердження перспективного плану  

роботи виконавчого комітету  
Заставнівської міської ради на І півріччя 2019 року 

 
 

 

Заслухавши інформацію керуючої справами (секретаря) виконавчого 

комітету Ганяк Л.В. про необхідність затвердження перспективного плану роботи 

виконавчого комітету Заставнівської міської ради на І півріччя 2019 року, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради   

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити перспективний план роботи виконавчого комітету 

Заставнівської міської ради на І півріччя 2019 року (додається).  

2. Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Ганяк Л.В. 

забезпечити належний контроль за організацією виконання перспективного плану 

роботи виконавчого комітету на І півріччя 2019 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Радиш В.Й.  

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

 

виконавчого комітету  

Заставнівської міської ради 

Чернівецької області 

на І півріччя 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Заставна 

2019 рік 



Додаток до рішення  

виконавчого комітету  

№ 1 від 31.01.2019 року 

 

КАЛЕНДАР 

проведення засідань 

виконавчого комітету 

Заставнівської міської ради 

в І півріччі 2019 року 

 

 

 

Січень – 31 

Лютий – 28 

Березень – 28 

Квітень – 25 

Травень – 30 

Червень – 27 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                  Ганяк Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення  

виконавчого комітету  

№ 1 від 31.01.2019 року 

Перелік питань, 

які будуть розглядатися 

на засіданнях виконавчого комітету у І півріччі 2019 року 
 

№ 

з/п 
Зміст питання, що буде розглядатися 

Стаття ЗУ 

«Про місцеве 

самоврядува

ння в 

Україні» 

Строки 

проведен

ня 

Відповідальний за 

підготовку 

1. Про роботу Заставнівського 

житлово-експлуатаційного 

управління тепловодозабезпечення 

у 2018 році та затвердження плану 

роботи на 2019 рік 

підпункт 3 

пункту «а» 

статті 29 

січень Грушецький В.П. – 

начальник 

Заставнівського 
ЖЕУТВЗ 

2. Про здійснення відповідно до 

закону контролю за дотриманням 

зобов’язань щодо платежів до 

місцевого бюджету за 2018 рік 

підпункт 1 

пункту «б» 

статті 28 

лютий Ткач А.В. – 

начальник відділу 
правової та 

організаційної роботи 
міської ради 

3. Про роботу адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті міської 

ради  

підпункт 4 

пункту «б» 

статті 38 

 

березень Ткач А.В. – 
начальник відділу 

правової та 
організаційної роботи 

міської ради 

4. Про організацію та проведення 

весняного місячника по 

благоустрою та санітарній очистці 

території Заставнівської ОТГ 

підпункт 7 

пункту «а» 

статті 30 

квітень Стадник Л.О. – 

директор КП ЗМР 
«Благоустрій плюс» 

5. Про роботу МКП «Заставнівський 

міський ринок» та дотримання 

правил торгівлі на ринку міста 

Заставна  

підпункти 1-

3 пункту «б»  

статті 30 

травень Якимик М.І. – 
директор МКП 

«Заставнівський 
міський ринок» 

6. Про роботу виконавчого комітету з 

листами, заявами та скаргами 

громадян м. Заставна та заходи 

щодо її вдосконалення 

підпункт 1 

пункту «б» 

статті 38 

червень Ганяк Л.В. – керуюча 

справами (секретар) 
виконавчого комітету 

 

 

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету                          Ганяк Л.В. 

 


