
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  

  

 
 

  У К Р А Ї Н А 
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 145 

                                                 

22.01.2021 року                  Іллінці                       7 сесія  8 скликання                       

 

Про затвердження плану роботи  

Іллінецької міської ради на 2021 рік 

 

 Керуючись п. 7 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту, 

забезпечення законності, протидії корупції, депутатської діяльності і етики, 

міська рада       

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити план роботи міської ради на 2021 рік (додається). 

 

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з       

         питань регламенту, забезпечення законності, протидії корупції,         

         депутатської  діяльності і етики.    

 

 

    Міський  голова                                               Володимир  ЯЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                             рішенням Іллінецької  міської  ради 

                                                                    від  22.01.2021 року № 145     

                                                                          

 

 

 

 

 

ПЛАН 

роботи Іллінецької міської ради на 2021 рік 
№ 

з/п 

 

 

Термін 

виконання 

Відповідальні  

 
1.  Про внесення змін  до 

бюджету Іллінецької міської 

територіальної громади на 

2021 рік  

протягом  

року 

Управління фінансів, 

Постійна комісія з питань 

планування бюджету, 

фінансів та соціально-

економічного розвитку 

 

2. Про виконання бюджету 

Іллінецької міської  об’єднаної 

територіальної  громади за 

2020 рік 

І квартал,  Управління фінансів, 

Постійна комісія з питань 

планування бюджету, 

фінансів та соціально-

економічного розвитку 

 

3 Про виконання бюджету 

Іллінецької міської   

територіальної  громади за І 

квартал 2021 року 

ІІ квартал  Управління фінансів, 

Постійна комісія з питань 

планування бюджету, 

фінансів та соціально-

економічного розвитку 

 

4 Про виконання бюджету 

Іллінецької міської   

територіальної  громади за 

перше півріччя  2021 року 

ІІІ квартал Управління фінансів, 

Постійна комісія з питань 

планування бюджету, 

фінансів та соціально-

економічного розвитку 

 

5 Про виконання бюджету 

Іллінецької міської   

територіальної  громади за 

дев’ять місяців 2021 року 

ІV квартал Управління фінансів, 

Постійна комісія з питань 

планування бюджету, 

фінансів та соціально-

економічного розвитку 

 

6. Про виконання Програми 

соціального захисту населення 

населених пунктів Іллінецької 

міської ради Іллінецької 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2017-2020 роки за 2020 рік. 
 

І квартал,  

 

постійна комісія з питань 

планування  фінансів і 

бюджету,  соціально-

економічного розвитку 

територіальної  громади 

 

7. Про  виконання Програми 

розвитку культури Іллінецької 

міської об’єднаної 

І квартал постійна комісія міської ради 

з питань охорони здоров’я, 

 



територіальної громади на 

2018-2020 роки за 2020 рік. 

 

освіти, культури, соціального 

захисту населення 

8.  Про виконання Програми 

«Питна вода по Іллінецькій 

міській об’єднаній  

територіальній громаді на 

2017-2020 роки» за 2020 рік. 

 

І квартал постійна комісія з питань 

планування  фінансів і 

бюджету, соціально-

економічного розвитку 

територіальної  громади. 

 

 

9. Про виконання Програми  

зайнятості населення   на 

території Іллінецької міської 

об’єднаної  територіальної 

громади на 2020  рік. 

І квартал постійна комісія з питань 

планування  фінансів і 

бюджету, соціально-

економічного розвитку 

територіальної  громади.       

 

 

10. Про виконання Програми по 

охороні навколишнього 

природного середовища 

Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки за 2020 рік. 

 

І квартал постійна комісія з питань 

планування  фінансів і 

бюджету, соціально-

економічного розвитку 

територіальної  громади. 

постійна комісія з питань 

сільськогосподарського 

виробництва,   регулювання 

земельних відносин та 

охорони навколишнього  

середовища; 

 

 

11. Про виконання Програми 

розвитку фізичної культури та 

спорту Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки за 

2020 рік. 

 

І квартал постійна комісія з  питань 

охорони  здоров’я, освіти, 

культури, та соціального  

захисту  населення.     

 

 

12. Про виконання Програми 

соціальної підтримки дітей 

пільгових категорій 

Іллінецької міської  ОТГ на 

2018-2020 роки за 2020 рік 

І квартал постійна комісія з  питань 

охорони  здоров’я, освіти, 

культури, та соціального  

захисту  населення.   

 

 

13. Про хід виконання  

комплексної Програми 

розвитку освіти Іллінецької 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2017 – 2020 роки, затвердженої 

рішенням Іллінецької міської 

ради від 23.12.2016 року за 

2020 рік. 

 

І квартал постійна комісія з  питань 

охорони  здоров’я, освіти, 

культури, та соціального  

захисту  населення. 

 

 

14. Про звіт міського голови про 

здійснення державної 

регуляторної політики 

І квартал постійна комісія з питань  

регламенту, забезпечення 

законності, протидії корупції, 

 



виконавчими органами 

Іллінецької міської ради за 

2020 рік. 
 

депутатської  діяльності    і  

етики. 

 

15. Про виконання Програми 

підтримки воїнів АТО та 

правоохоронних органів 

Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки за 2020 рік. 

 

ІІ квартал постійна комісія з питань 

планування  фінансів і 

бюджету,соціально-

економічного розвитку 

територіальної  громади. 

 

 

16. Про виконання міської 

Програми «Розвиток 

первинної медико-санітарної  

допомоги в Іллінецькій міській 

об’єднаній територіальній 

громаді на 2017-2020 роки» за 

2020 рік. 

 

ІІ квартал постійна комісія з питань 

планування  фінансів і 

бюджету,  

соціально-економічного 

розвитку територіальної  

громади. 

 

 

17. Про встановлення розміру 

орендної плати за земельні 

ділянки на території 

Іллінецької міської  

територіальної громади на 

2022 рік 

ІІ квартла постійна комісія з питань 

сільськогосподарського 

виробництва, регулювання 

земельних відносин та 

охорони навколишнього   

середовища; постійна комісія 

з питань планування  фінансів 

і бюджету,  

соціально-економічного 

розвитку територіальної  

громади. 

Начальник відділу земельних 

ресурсів,  агропромислового 

розвитку та екології 

 

18. Про встановлення  податку на 

майно на території  Іллінецької 

міської  міської ради на 2022 

рік 

ІІ квартал постійна комісія з питань 

сільськогосподарського 

виробництва,  регулювання 

земельних відносин та 

охорони навколишнього   

середовища;  

постійна комісія з питань 

планування  фінансів і 

бюджету,  

соціально-економічного 

розвитку територіальної  

громади. 

Начальник відділу земельних 

ресурсів,  агропромислового 

розвитку та екології 

 

19. Про встановлення єдиного 

податку для першої та другої 

груп платників єдиного 

податку на території 

ІІ квартал постійна комісія з питань 

планування  фінансів і бюджету,  
 



Іллінецької міської 

територіальної громади на 

2022 рік. 

соціально-економічного 

розвитку територіальної  

громади. 

 

20. Про встановлення  

туристичного збору на 

території  Іллінецької міської  

територіальної громади на 

2022 рік. 

 

ІІ квартал постійна комісія з питань 

планування  фінансів і 

бюджету,  

соціально-економічного 

розвитку територіальної  

громади. 

 

 

21. Про виконання Програми 

поліпшення техногенної та 

пожежної безпеки населених 

пунктів та об'єктів усіх форм 

власності, розвитку 

інфраструктури підрозділів 

оперативно-рятувальної 

служби у Іллінецькій міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2020 роки за 

2020 рік. 

       

ІІ квартал постійна комісія з питань 

планування  фінансів і 

бюджету, соціально-

економічного розвитку 

територіальної  громади. 

 

 

22. Про виконання Програми 

фінансової підтримки 

комунального підприємства 

«Добробут» Іллінецької 

міської ради Вінницької 

області  на 2019-2020 роки за 

2020 рік. 

 

ІІ квартал постійна комісія з питань 

планування  фінансів і 

бюджету, соціально-

економічного розвитку 

територіальної  громади. 

 

 

23. Про виконання Програми 

відшкодування різниці  між 

затвердженим розміром ціни 

(тарифу)  та розміром 

економічно обґрунтованих  

витрат на виробництво 

(надання) послуг на 2020 рік 

комунального підприємства 

«Добробут»  Іллінецької 

міської ради  Вінницької 

області. 

 

ІІІ квартал постійна комісія з питань 

планування  фінансів і 

бюджету, соціально-

економічного розвитку 

територіальної  громади. 

 

 

24. Звіт про роботу виконавчого 

комітету міської ради по 

здійснення делегованих 

повноважень з питань охорони 

навколишнього середовища. 

 

ІІІ квартал постійна комісія з питань 

сільськогосподарського 

виробництва,  регулювання 

земельних відносин та 

охорони навколишнього   

середовища;  

 виконком міської ради;  

 



Начальник відділу земельних 

ресурсів,  агропромислового 

розвитку та екології 

25. Звіти депутатів Іллінецької 

міської територіальної 

громади 

ІІІ квартал   

26. Про стан проведення 

інвентаризації земельного 

фонду Іллінецької міської  

територіальної громади. 

 

ІІІ квартал постійна комісія з питань 

сільськогосподарського 

виробництва, регулювання 

земельних відносин та 

охорони навколишнього  

середовища;  

виконком міської ради;  

Начальник відділу земельних 

ресурсів,  агропромислового 

розвитку та екології 
 

 

27. Про хід виконання заходів по 

виконанню пропозицій та 

критичних зауважень, 

висловлених на зборах 

громадян за місцем 

проживання. 

 

ІІІ квартал постійні комісії міської ради;  

виконком міської ради. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                      Ірина Колтунова 
 


