
 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА 
ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
Коломийського району Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
від 09 липня 2019 року                                                                                        №162 
 

Про план роботи виконавчого 
комітету селищної ради на  
друге півріччя 2019 року 

 
З метою належної організації засідань виконавчого комітету селищної 

ради об’єднаної територіальної громади, керуючись частиною 1 статті 52, 
частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та на підставі пропозицій виконавчий комітет селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

в и р і ш и в: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади на друге півріччя 2019 року 
(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади (Р.Шупяк). 
 
 
 
В.о. Печеніжинського селищного голови ОТГ                              М.Стефанюк 

  



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади  
від 09.07.2019 №162 

 

ПЛАН 
роботи виконавчого комітету  

Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 
на друге півріччя 2019 року 

І. Питання, які вноситимуться виконавчими органами Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади на розгляд пленарних засідань селищної ради 

ІІІ квартал 2019 року 
1 Про виконання селищного бюджету за перше півріччя 2019 року 

Готує питання: Відділ фінансів виконавчого апарату 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

2 Земельні питання 
Готує питання: Відділ земельних відносин виконавчого 

апарату Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади 

ІV квартал 2019 року 
3 Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року 

Готує питання: Відділ фінансів виконавчого апарату 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

4 Про бюджет Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 
Готує питання: Відділ фінансів виконавчого апарату 

Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

5 Про виконання програми підтримки розвитку місцевого самоврядування в Печеніжинській 
об’єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки 

Готує питання: Відділ фінансів виконавчого апарату 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

6 Земельні питання 
Готує питання: Відділ земельних відносин виконавчого 

апарату Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади 

ІІ. Перелік питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету Печеніжинської селищної 
ради об’єднаної територіальної громади 

 Назва питання Відповідальний за 
підготовку Готує питання Доповідач 

09 липня 2019 року 

1 
Про план роботи виконавчого комітету 

селищної ради на друге півріччя 
2019 року 

керуючий справами 
виконавчого 

комітету 
Шупяк Р.Р. Шупяк Р.Р. 

2 Про підготовку відзначення 28-річниці 
Дня Незалежності України 

в.о. начальника 
відділу культури і 

туризму 
Якубенко С.С. Якубенко С.С. 

13 серпня 2019 року 

1 Про роботу із зверненнями громадян у 
І півріччю 2019 року 

начальник 
загального та 

організаційного 
Жолоб У.Р. Жолоб У.Р. 



відділу 

2 

Про підготовку освітніх закладів 
Печеніжинської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади до 
2019-2020 навчального року 

начальник відділу 
освіти, молоді та 

спорту 
Яворський М.Т. Яворський М.Т. 

3 

Звіт про роботу відділу освіти, молоді 
та спорту виконавчого апарату 
Печеніжинської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади за 
2018-2019 навчальні роки 

начальник відділу 
освіти, молоді та 

спорту 
Яворський М.Т. Яворський М.Т. 

4 Про виконання селищного бюджету за 
І півріччя 2019 року 

начальник відділу 
фінансів Досінчук В.І. Досінчук В.І. 

5 

Про підготовку підприємств, 
організацій і установ Печеніжинської 

селищної ради об’єднаної 
територіальної громади до 

опалювального періоду та до роботи в 
2019-2020 осінньо-зимовий період 

начальник відділу 
ЖКГ, інвестицій та 

соціально-
економічного 

розвитку 

Кобацький В.П. Кобацький В.П. 

10 вересня 2019 року 

1 
Про організацію та проведення 

призову громадян на строкову службу 
осінню 2019 року 

інспектор 
(військово-

облікового столу) 
Дмитерко Г.І. Дмитерко Г.І. 

2 
Про затвердження фактичної мережі 

закладів освіти на 2019-2020 навчальні 
роки 

начальник відділу 
освіти, молоді та 

спорту 
Яворський М.Т. Яворський М.Т. 

3 

Про відзначення у 2018 році Дня 
захисника України, 77-ої річниці 

створення Української Повстанської 
Армії та Дня Українського козацтва 

в.о. начальника 
відділу культури і 

туризму 
Якубенко С.С. Якубенко С.С. 

08 жовтня 2019 року 

1 Звіт про роботу Печеніжинського 
Комбінату комунальних підприємств 

Начальник 
Печеніжинського 

ККП 
Кузик М.І. Кузик М.І. 

12 листопада 2019 року 

1 Про виконання селищного бюджету за 
9 місяців 2019 року 

начальник відділу 
фінансів Досінчук В.І. Досінчук В.І. 

2 

Про схвалення проекту бюджету 
Печеніжинської селижної ради 

об’єднаної територіальної громади на 
2020 рік 

начальник відділу 
фінансів Досінчук В.І. Досінчук В.І. 

3 

Звіт відділу культури, туризму 
виконавчого апарату Печеніжинської 

селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

в.о. начальника 
відділу культури і 

туризму 
Якубенко С.С. Якубенко С.С. 

10 грудня 2019 року 

1 
Про план роботи виконавчого комітету 

селищної ради на перше півріччя 
2020 року 

керуючий справами 
виконавчого 

комітету 
Шупяк Р.Р. Шупяк Р.Р. 

2 
Про закриття номенклатури справ за 

2019 рік та затвердження 
номенклатури справ на 2020 рік 

Спеціаліст-
архіваріус відділу 

загальної та 
організаційної 

роботи 

Партей Г.І. Партей Г.І. 

3 
Про організацію прийому громадян 
з особистих питань керівництвом 

виконавчого комітету селищної ради 

начальник 
загального та 

організаційного 
Жолоб У.Р. Жолоб У.Р. 



об’єднаної територіальної 
громади у 2020 році 

відділу 

ІІІ. Проведення основних організаційно-масових заходів 

№ Назва заходу дата Відповідальні 
за проведення 

Місце 
проведення 

1 
Години народознавства до Івана 

Купала «Вінок калиновий сплітаю із 
звичаїв рідного краю» 

7 липня 
Керівники 
закладів 
культури 

Заклади 
культури 

с.Марківка 
Біла криниця 

2 

Інформаційні години до 29-ої річниці 
прийняття Верховною Радою 

Декларації про державний суверенітет 
України 

16 липня 
Керівники 
закладів 
культури 

Заклади 
культури ОТГ 

3 
Історичні години з нагоди 112-ї 

річниці від дня народження Романа 
Шухевича, головнокомандувач УПА 

17 липня 
Керівники 
закладів 
культури 

Заклади 
культури ОТГ 

4 Святкування Дня Державного Прапора 
України (урочисте підняття прапора) 23 серпня 

керівники 
закладів 
культури 

Заклади 
культури ОТГ 

5 
Святкування 28-ої річниці 

Незалежності України «Хай квітне 
щасливо моя Україна» 

24 серпня 
керівники 
закладів 
культури 

смт. Печеніжин 
заклади 

культури ОТГ 

6 Святкування мистецького свята «Від 
села до села» 30 вересня 

Керівники 
закладів 
культури 

БК 
С. Сопів 

7 
Святкування Дня захисникаУкраїни, 
77-ї річницістворення УПА «І оживає 

дух козацький» 
14 жовтня 

керівники 
закладів 
культури 

заклади 
культури 

ОТГ 

8 
Благодійні концерти до Дня людей 

похилого віку 
«Надвечіря моїх літ прожитих» 

1 жовтня 
керівники 
закладів 
культури 

Заклади 
культури 

ОТГ 

9 
Святкування Дня захисникаУкраїни, 
77-ї річницістворення УПА «І оживає 

дух козацький» 
14 жовтня 

керівники 
закладів 
культури 

заклади 
культури 

ОТГ 

10 
Відзначення 101-ої 

річниціпроголошення ЗУНР «Воіс 
тино легендарна ЗУНР» 

1 листопада 
керівники 
закладів 
культури 

заклади 
культури 

ОТГ 

11 

Літературні години до Дня української 
писемності і мови «Земле Шевченкова, 

земле Франкова вічна твоя 
соловейкова мова 

9 листопада 
Керівники 
закладів 
культури 

Заклади 
культури 

ОТГ 

12 Відзначення Дня Гідності та Свободи 
«Україна країна нескорених» 21 листопада 

керівники 
закладів 
культури 

Заклади 
культури 

ОТГ 

13 

Відзначення 87-ї річниці голодомору 
1932-33 рр., вечори- реквієми, вечори 
пам’яті «І знову скорбота вділа чорну 

шаль» 

25 листопада 
керівники 
закладів 
культури 

Заклади 
культури 

ОТГ 

14 Години спілкування до Всесвітнього 
дня боротьби зі СНІДом 1 грудня 

Керівники 
закладів 
культури 

Заклади 
культури 

ОТГ 

15 Благодійні заходи з нагоди відзначення 
Міжнародного дня інвалідів 3 грудня 

Керівники 
закладів 
культури 

Геріатричні 
будинки              

м. Коломиї,               
с. Коршів, 

територіальний 



центр                   
с. Ковалівка 

16 Андріївські вечорниці 13 грудня 
Керівники 
закладів 
культури 

Заклади 
культури 

ОТГ. 

17 
Благодійні акції та театралізовані 

дійства Миколая «Допоможи Святому 
Миколаю прийти до дітей сиріт» 

19 грудня 
Керівники 
закладів 
культури 

Діти з 
обмеженими 

можливостями 

18 

Участь мистецьких колективів відділу 
культури, туризму виконавчого 

апарату Печеніжинської селищної 
ради ОТГ в міжнародних, 

всеукраїнських та обласних святах і 
фестивалях 

Протягом року 
Керівники 
закладів 
культури 

 

19 Благодійні акції на підтримку воїнів 
АТО, дітям-сиротам Протягом року 

керівники 
закладів 
культури 

 

 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету  
Печеніжинської селищної ради об’єднаної  
територіальної громади                                                                    Роман Шупяк 
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