
 

 Додаток 

до рішенням виконавчого комітету                                                                                                                                      

від 15 грудня 2021 року № 567 
 

                                                                                                                                

ПЛАН РОБОТИ                               

виконавчого комітету Чортківської міської ради  

на I півріччя 2022 року 

 

№ 

з/п  

Зміст заходу Термін виконання Хто доповідає Відповідальні за підготовку 

1. Про схвалення проєкту 

Програми соціально-

економічного та 

культурного розвитку  

Чортківської міської 

територіальної громади на 

2022 рік 

січень Начальник відділу 

економічного розвитку та 

комунального майна 

міської ради А. Натуркач  

Відділ економічного розвитку 

та комунального майна міської 

ради  

2. Про схвалення звіту про 

виконання бюджету міської 

територіальної громади за 

2021 рік 

лютий Начальник фінансового 

управління  міської ради 

Бойко Н.І.  

Фінансове управління  міської 

ради 

3. Про звіт про роботу  КП 

«Чортківський туристично-

інформаційний центр» 

Чортківської міської ради 

та за 2021 рік 

лютий Директор  КП 

«Чортківський туристично-

інформаційний центр» 

Чортківської міської ради 

Гречківський С.О. 

Заступник міського голови 

Колісник Л.М. 
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4. Про затвердження 

Положення про порядок 

розміщення реклами на 

території міста Чорткова та 

Порядку визначення 

розміру плати за право 

тимчасового користування 

місцями (для розміщення 

рекламних засобів) на 

території міста Чорткова (в 

новій редакції   ) 

березень В.о. начальника  

управління комунального 

господарства, архітектури 

та капітального 

будівництва міської ради 

В.Юрчишин  

Управління комунального 

господарства, архітектури та 

капітального будівництва 

міської ради 

5. Про інформацію щодо 

реалізації молодіжної 

політики у Чортківській 

міській територіальній 

громаді 

березень Заступник міського голови 

Л.Колісник,  

голова Молодіжної ради 

Н.Бабин 

Заступник міського голови 

Л.Колісник 

6. Про звіт керівника 

Чортківського комбінату 

комунальних підприємств 

міської ради Шевчишина 

М.Р. про виконання 

рішення виконавчого 

комітету від 01 грудня 2021 

року №534 «Про роботу 

комунальних підприємств 

«Благоустрій», «Парковий 

культурно-спортивний 

комплекс», Чортківський 

комбінат комунальних 

квітень Керівник Чортківського 

комбінату комунальних 

підприємств міської ради 

М.Шевчишин 

Чортківський комбінат 

комунальних підприємств 

міської ради, управління 

комунального господарства, 

архітектури та капітального 

будівництва міської ради 
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              Керуюча справами 

   виконавчого комітету міської ради                                                                                                             Наталія ЗАЯЦЬ 

підприємств міської ради за 

9 місяців 2021 року»  

7. Про схвалення звіту про 

виконання бюджету міської 

територіальної громади за І 

квартал 2022 року 

травень Начальник фінансового 

управління  міської ради 

Бойко Н. 

Фінансове управління  міської 

ради 

8. Проведення виїзних 

засідань виконавчого 

комітету міської ради у 

старостинських округах 

За окремим графіком Керуюча справами 

виконавчого комітету 

міської ради Н.Заяць  

Керуюча справами виконавчого 

комітету міської ради Н.Заяць  

9. Про надання платних 

культурних послуг 

закладами культури 

Чортківської міської ради  

червень В.о. начальника управління 

культури та мистецтв 

міської ради О.Нісевич  

Заступник міського голови 

Л.Колісник 

10. Про затвердження Порядку 

утримання, ремонту, 

реконструкції, реставрації, 

термомодернізації фасадів 

будинків та споруд на 

території Чортківської 

міської територіальної 

громади 

червень В.о. начальника  

управління комунального 

господарства, архітектури 

та капітального 

будівництва міської ради 

В.Юрчишин  

Управління комунального 

господарства, архітектури та 

капітального будівництва 

міської ради 


