
 

 Додаток 

до рішенням виконавчого комітету 

міської ради                                                                                                                                      

від 29 грудня 2022 року № 434 
 

                                                                                                                                
ПЛАН РОБОТИ                               

виконавчого комітету Чортківської міської ради  

на I півріччя 2023 року 

 

№ 

з/п  

Зміст заходу Термін  

виконання 

Хто доповідає Відповідальні  

за підготовку 

1. Про перереєстрацію громадян, які 

перебувають на квартирному 

обліку при виконавчому комітеті 

Чортківської міської ради 

січень Керуюча справами виконавчого 

комітету міської ради 

Заяць Н.М. 

Керуюча справами 

виконавчого комітету 

міської ради 

Н.М.Заяць 

2. Про звіт керівника 

«ЧортківськогоККП» міської ради 

Р. В. Запотічного 

січень В. о. начальника  

«Чортківського ККП»  

Запотічний Р. В. 

«Чортківський ККП», 

управління комунального 

господарства міської ради 

3. Про звіт керівників КП «ВУВКГ», 

КП «Чортків Дім», та КП 

«Ритуальна служба» міської ради 

за 2022 рік 

лютий Начальник КП «ВУВКГ»  

В. М. Гордієнко, начальник КП 

«Чортків Дім» Г. В. Олійник, 

начальник КП «Ритуальна 

служба» І. Є. Ленів 

КП «ВУВКГ», КП «Чортків 

Дім», КП «Ритуальна 

служба» міської ради, 

управління комунального 

господарства міської ради 

4. Про схвалення звіту про 

виконання бюджету міської 

територіальної громади за 2022 

лютий Начальник фінансового 

управління  міської ради  

Фінансове управління  

міської ради 
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рік Бойко Н.І.  

5. Про звіт керівників КП 

«Благоустрій», КП «Парковий, 

культурно-спортивний комплекс» 

та КП «Міськсвітло» міської ради 

за 2022 рік 

березень В. о. начальника КП 

«Благоустрій» М. Б. Табачак, 

Начальник КП «Парковий, 

культурно-спортивний 

комплекс» В. Ю. Снігур, 

начальник КП «Міськсвітло»  

С. А. Протоковило 

КП «Благоустрій», КП 

«Парковий, культурно-

спортивний комплекс» та КП 

«Міськсвітло» міської ради, 

управління комунального 

господарства міської ради 

6. Про хід виконання програми по 

забезпеченню безоплатного і 

пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих 

груп жителів Чортківської міської 

територіальної громади та за 

певними категоріями захворювань 

на 2023-2025 роки 

березень Начальник  управління 

соціального захисту та охорони 

здоров’я міської ради  

Грицик В.М. 

Управління соціального 

захисту та охорони здоров’я 

міської ради 

7. Проміжний звіт по програмах 

«Про затвердження Програми 

поводження з твердими 

побутовими відходами на 

території Чортківської міської 

територіальної громади на 2021-

2023 роки» та «Про затвердження 

програми підтримки та 

стимулювання створення 

ефективних ОСББ 

квітень В.о. начальника управління 

комунального господарства 

міської ради Мацевко І.А. 

Управління комунального 

господарства міської ради 

8. Про схвалення звіту про 

виконання бюджету міської 

травень Начальник фінансового 

управління  міської ради 

Фінансове управління  

міської ради 
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              Керуюча справами 

   виконавчого комітету міської ради                                                                                                             Наталія ЗАЯЦЬ 

територіальної громади за І 

квартал 2023 року 

Бойко Н.І. 

9. Про надання платних культурних 

послуг закладами культури 

Чортківської міської ради  

червень Начальник управління культури 

та мистецтв міської ради 

Нісевич  О.С. 

Заступник міського голови 

Гурин В.М. 

10. Про надання адресної грошової 

допомоги громадянам 

Чортківської міської 

територіальної громади 

протягом 

періоду по 

мірі 

надходження 

заяв 

Керуюча справами виконавчого 

комітету міської ради 

Заяць Н.М. 

Керуюча справами 

виконавчого комітету 

міської ради 

Заяць Н.М. 

11. Звіт про роботу відділу 

архітектури та містобудівного 

кадастру міської ради 

квітень Начальник  відділу архітектури 

та містобудівного кадастру 

міської ради Грещук В.С.  

Заступник міського голови 

Войцеховська Н.М. 


