
на I КВАРТАЛ 2021 року

Зміст захооу Обґрунтування необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

1 2 3 4

а розгляд апарат ної наради у міського го 
ах підрозділів виконкому та м іської рад і

І. Питання для внесення н 
на розгляд структури

лови,
і

1 іро заходи щодо запобігання поширення на території Закон України «Про місцеве постійно Саудко ШЗ.—
України гострої респіраторної хвороби 6 0  V II)-19
(коронавірусної інфекції)

самоврядування в Україні» № 280/97- 
ВР від 21.05.1997 зі змінами

Жарко В.П.

Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного 
захисту, захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій та їх наслідків

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97- 
ВР від 21.05.1997 зі змінами

постійно Саулко В.В. 
Жарко В.ГІ.

Реалізація заходів щодо підтримання готовності органів 
управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням 
у мирний час

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97- 
ВР від 21.05.1997 зі змінами

постійно Саулко В.В. 
Жарко В.ІІ.

Підготовка проектів рішень міської ради та проведення 
засідань сесій міської ради

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-

постійно Оверчук Л.М.. 
Коваленко В.О.

ВР від 2! .05.199 / зі змінами Саверська 11.М.
Суспільно-політична ситуація в громаді. Резонансні події Відповідно до положення про 

організаційний відділ, рішення міської 
ради 26.01.2017 №  70-30-VIІ

постійно Гич Т.О. 
Коваленко В.О. 
Скорбач І.М.

Про підготовку та проведення громадських слухань по 
актуальних питаннях громади

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97- 
ВР від 21.05.1997 зі змінами

постійно Гич Т.О. 
Коваленко В.О. 
Скорбач І.М.
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Підготовка та проведення засідань виконавчого комітету 
міської ради

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» . №  780/97-

постійно Гич Т.О.
Н п р н ь  В 1-L--------------------------------

ВР від 21.05.1997 зі змінами
Про стан виконання доручень міського голови Рішення виконавчого комітету від 

27.02.2018 №  34-03 «П ро"  стан 
виконання актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України,обласної 
державної адміністрації, інших 
документів структурними підрозділами

постійно Гич Т.О. 
Брень В.П. 
Карман A.A.

і з  т і  г С О ґі с і і з  НОі Щ КОМІ і е т у  1 с і  М ІСЬКОЇ р З Д И  Зеї

4 квартал 2017 року»
Про стан виконавчої дисципліни структурними підрозділами 
виконкому та міської ради

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» №  280/97- 
ВР від 21.05.1997 зі змінами

постійно Гич Т.О. 
Брень В.П.

Про інформаційне висвітлення діяльності державної, 
регіональної та місцевої влади

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» №  280/97- 
ВР від 21.05.1997 зі змінами

постійно Оверчук JIM. 
Отриіун О.М.

Питання стану розгляду судових сппав Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» №  280/97- 
ВР від 21.05.1997 зі змінами

постійно Саулко В.В. 
Лебідь Н.М.

Моніторинг надання адміністративних послуг ІДНЛП Закони України «Про адміністративні 
послуги», «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

постіймо ! ми Т.О. 
Швидка Т.Д. 
Андрієнко Л.І.

Удосконалення роботи міського громадського транспорту
загального користувач” 0

ЗУ «Про автомобільний транспорт» за
необхідності

Огісвич О.М. 
Гайдак В.Г. 
Лисенко 0 . 11.

1

Щодо стану виконання міських цільових програм 
включених до Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Переяслава на 2020 рік

Порядок розроблення, прийняття 
міських цільових програм, моніторингу 
та звітності про їх виконання

за
необхідності

Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П.

Написання грантових проектів Залучення інвестицій, грантових коштів 
в бюджет громади

по мірі
відкриття
заявок

Огієвич О.М. 
Гайдак В. Г. 
Толочин В.Г

j
[

Щодо розробки нової Стратегії розвитку Переяславської 
міської територіальної громади на 2021-2027 роки

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в України», розвиток 
громади

протягом.
місяця

Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г.
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Про погодження місць розміщення та інвентаризацію 
об'єктів зовнішньої реклами

Закон України «Про рекламу», рішення 
Переяслав-Хмельницької міської папи

постійно Огієвич О.М. 
Березовий В_С----------

----------------

від 29.12.2016 №24-26/2-УІІ «Про 
затвердження Порядку розміщення 
об’єктів зовнішньої реклами у місті 
Переяслав-Хмельницький у новій 
редакції»

Про погодження місць розміщення пересувних тимчасових 
споруд

Рішення виконавчого комітету від 
26.01.2017 №08-30-УІІ «Про

постійно Огієвич О.М. 
Березовий B.C.

—

нзатвердження-----П оря д ку---- розмі щетгн я
тимчасових споруд (ТС) торговельного, 
побутового, соціально-культурного чи 
іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності в місті 
Переяславі-Хмельницькому»

Про затвердження режиму роботи закладів торгівлі, 
громадського харчування. АЗС, аптек тощо

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» №  280/97-
ВР від 21.05.3997 зі змінами, постанова'
КУГУ «Про затвердження порядку 
провадження торгівельної діяльності та 
правил торговельного обслуговування 
населення»

постійно Огієвич О.М. 
Березовий B.C.

Про проведення державної реєстрації права власності на 
об 'єкти нерухомого майна за територіальною громадою та 
права і осподарського відання чи оперативного управління 
за комунальними підприємствами. установами та 
організаціями

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень»

постійно Огієвич О.М. 
Біляй I.A.

і

Питання благоустрою громади та поводження з побутовими 
відходами

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97- 
ВР від 21.05.1997 зі змінами, відповідно 
до Положення про відділ КБ Та ЖКГ

постійно ФесенкоА.1..
СпасикТ.Т.

Питання будівництва та житлово-комунального 
господарства

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97- 
ВР від 21.05.1997 зі змінами, відповідно ' 
до Положення про відділ КБ Та ЖКГ

постійно 1 .ФесенкоА.І..
СпасикТ.Т.



Обстеження зелених насаджень з оформленням акту 
обстеження

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97- за Фтчлко Д 1----------------
ВР від 21.05.1997 зі змінами, відповідно 
до Положення про відділ КБ та ЖКГ

необхідності Калашник О.Г.

Обстеження земельних ділянок щодо дотримання вимог 
чинного земельного законодавства землекористувачами, 
складання актів обстежень, проведення розрахунку та 
складання актів нарахування збитків власнику землі, 
заподіяних внаслідок самовільного зайняття земельних

Земельний кодекс України, Постанова 
Кабміну «Про порядок визначення та 
відшкодування збитків власникам землі 
та землекористувачам» від 19.04.1993 
№ 284, Порядок визначення та

постійно ФесенкоАГ 
Шосталь О. П.

законодавства про плату за землю
в і д ш к оду вал іія збиткі в вл ас н и к амд? е мтп 
і землекористувачам на території міста 
Переяслава-Хмельницького, 
затверджений рішенням Переяслав- 
Хмельницької МІСЬКОЇ ряди-- 43ІД-

—

31.03.2016 №  04-10- VII
Підготовка пропозицій щодо забезпечення реалізації 
державної політики у сфері містобудування та архітектури 
на території громади

Закон України ..Про регулювання 
містобудівної діяльності”. Закон 
України „Про основи містобудування” , 
Закон України ..Про архітектурну 
діяльність”

постійно ФесенкоАГ 
Степаненко A.C.

Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо 
забудови міських територій, поліпшення їх архітектурного 
вигляду

Закон України ..Про регулювання 
містобудівної діяльності”. Закон 
України ..Про основи містобудування”

постійно Фесенко AI.. 
Степаненко A.C.

Дотримання норм законодавства та надання соціального 
захисту населенню громади

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» №  280/97- 
ВР від 21.05.1997 зі змінами

постійно Степаненко О.С. 
Гуща М..В.

Проведення оцінок потреб сімей та осіб, шо перебувають тз Постанова Кабінелх Міністрів V країщю протягом---------- -Степаненко О С
складних життєвих обставинах та надання їм соціальних 
послуг

від 01.06.2020 .№587 «Про організацію 
надання соціальних послуг»

місяця Борисюк Л.М. 
Лялька Ю.М.

Здійснення соціального супроводу сімей та осіб, що 
перебувають в складних життєвих обставинах

Наказ Міністерства соціальної політики 
України від 31.03.2016 року №>318 «Про 
затвердження Державного стандарту 
соціального супроводу сімей (осіб), які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах».

протягом
місяця

Степаненко О.С. 
Погребна М.М. 
Конченко Л.Л. 
Мшьгевська B.I.
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Здійснення соціального супроводу сімей. у яких 
виховуються діти-сироти і діти позбавлені батьківського

Наказ Міністерства соціальної політики 
України від 11.08.2017 №1307 «Про

протягом
місяця

Степаненко О.С. 
Лялька Ю.М.

піклування затвердження Державного стандарту 
соціального супроводу сімей, у яких 
виховуються діти-сироти і діти, 
позбавлені батьківського піклування»

Питання фізичної культури та спорту Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» №  280/97- 
ВР від 21.05.1997 зі змінами

постійно Степаненко О.С. 
Мшьгевський В.М.

Питання-охорони здоров'я закон-------України------ «Про------- місцеве
самоврядування в Україні» № 280/97- 
ВР від 21.05.1997 зі змінами

ПОСТІЙНО ^Степаненко О.С. 
Мгпьгевський В.М.

Про відзначення державних, міських. релігійних, 
професійних свят та ювілейних дат підприємств, установ.

Положення про відділ культури і 
туризму. відповідні рішення

постійно Степаненко О.С. 
Гуртна В. М.

організацій громади Переяславської міської ради, відповідні 
комплексні програми

Робочі наради з керівниками закладів культури:
по створенню КЗ «Переяславська публічна 

оюліотска» Переяславської м і с ь к о ї  ради'
по приєднанню у підпорядкування відділу культури і 

туризму Переяславської міської ради закладів культури із 
сільської місцевості:

по реорганізації клубних закладів Переяславської 
міської територіальної громади

Положення про відділ культури і 
туризму, відповідні рішення 
Переяславської міської ради

за
необхідності

Степаненко О.С.
Г\/гмио !Д Тч/1А. У 1У 1 1 И Л  Я^Г . ' V I .

Поновлення бази даних Державного реєстру виборців на 
підставі відомостей, які подають суб'єкти подання

Закон України «Про Державний реєстр 
виборців»

щомісяця Оверчук Л.М. 
Хорошун В.А.

відомостей ___ ___  -—= = = = = ^ = = —  І ' Гопчарешсо СУФт

//. Відзначення та організаційно-масові заходи

2.1. Відзначення
1 січня Новий рік За окремим планом
7 січня Різдво Христове За окремим планом
22 січня' День Соборності України За окремим планом

! 29 січня День пам'яті Героїв Крут За окремим планом
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15 лютого День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. За окремим планом
20 лютого День соціальної споаведливості За окремим планом----------------------------
20 лютого День Героїв Небесної Сотні За окремим планом
21 лютого Міжнародний день рідної мови За окремим планом
8 березня Міжнародний жіночий день За окремим планом
10 березня День землевпорядника За окремим планом
14 березня День українського добровольця За окремим планом
18 березня День працівників житлово-комунального господарства і побутового За окремим планом

18 березня
оослуговувашгя -населення
День працівника податкової та митної справи України За окремим планом

25 березня- День Служби безпеки України За окремим планом
26 березня День Національної гвардії України За окремим планом
27 березня Міжнародний день театру j За окремим планом

2.2. Орган п а  ііійн о-масові заходи
Засідання щодо розробки нової Стратегії розвитку 
Переяславської міської територіальної громади на 2021-2027 
роки

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» №> 280/97- 
ВР від 21.05.1997 зі змінами, розвиток 
громади

протягом
місяця

р ̂  v 1 Л 1 'і аидак Із.і 
Лисенко О.П 
Толочив В.І.

Про підготовку та проведення громадських слухань по 
актуальних питаннях громади

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97- 
ВР від 21.05.1997 зі змінами

за
необхідності

Гич Т.О. 
Коваленко В.О. 
Скорбач І.М.

Проведення відвідувань суб’єктів господарювання, що 
здійснюють свою діяльність, по питаннях дотримання 
законодавства України про працю та зайнятість населення

Розпорядження міського голови «Про 
проведення відвідувань суб’єктів 
господарювання, пю злійснюють свою

за
необхідності

Березовий B.C.

діяльність, по питаннях дотримання 
законодавства України про працю та 
зайнятість населення»

Проведення інвентаризації об’єктів зовнішньої реклами в 
громаді

Розпорядження міського голови «Про 
проведення інвентаризації об’єктів 
зовнішньої реклам в місті Переяславі»

за
необхідності

Березовий B.C.
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і Проведення інформаційних тренінгів для голів ОСББ. 
житловобудівельних кооперативів, ініціативних груп зі

По Проекту СС./ПРООН «Об’єднання 
співвласників будинків для

за
необхідності

Агейкіна О.В.

створення ОПЬЬ впровадження сталих 
енергоефективних рішень» (HOUSES)

Відео-проєкт з різдвяними колядками Комплексна програма розвитку 
культури Переяславської міської 
територіальної громади на 2021-2023 
роки

до 14 січня Гуріна В. М. 
Близнюк Т. О.

Різдвяні вертепи по клубних закладах Переяславської Комплексна програма розвитку до 14 січня Гуріна В .М .
культури Н ереяславськот------ м і ськ от
територіальної громади на 2021-2023 
роки

Керівники клубни 
закладів

Відео-проєкт з нагоди Дня Соборності України Комплексна програма розвитку
культури - Переяславської-----міської
територіальної громади на 2021-2023
DOKH

22 січня Гуріна В. М.
і-'« 1 л і і і І JL ■ V«/ •

Робота по створенню нового реєстру ОКС (збір документів) Положення про відділ культури і 
туризму Переяславської міської ради

упродовж
МІСЯЦЯ

Руденко К). М.

—

Чемпіонат громади з баскетболу серед збірних шкіл 10-11 
класів

Згідно календаря змагань січень-лютий І Мільгевський В.М.
Відділ освіти

Чемпіонат громади з шахів Згідно календаря змагань січень-лютий Мільгевський В.М. 
Онопрієнко В.Г.

Першість громади з гирьового спорту серед колективів 
фізичної культури

Згідно календаря змагань січень Мільгевський В.М 
Онопрієнко В.Г.

Соціально-волонтерський проект «Українська казка» Згідно плану січень Воловик Я.А.
Виїзд спортсменів громади для участі в обласних змаганнях Згідно календаря змагань січень Мільгевський В.М.

1

-Особиста п ер ш ій  ь з ДАРТСу серед інвалідів Згідно календаря змагань січень Мільгевський В.М.
1 Ісршість громади з баскетболу серед школярів 7-8 класів Згідно календаря змагань січень Мільгевський В.М. 

Відділ освіти
Першість громади з міні футболу серед школярів 10-11 
класів

Згідно календаря змагань січень Мільгевський В.М.

Участь у заходах до Дня Соборності України Згідно плану січень Мільгевський В.М. 
Воловик Я.А.

Участь у заходах до Дня пам’яті Крут
1

Згідно плану січень 'Мільгевський В.М. 
Воловик Я.А.
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Соціальне дослідження потреб молоді Згідно плану січень Воловик Я.А.
Інтерв’ю 3 молоддю Згіпно ппят/ ГІЦРНН Воловик Я.А.-----------
Першість громади з шахів Згідно календаря змагань січень-лютий Мільгевський В.М.
Заходи по неформальній освіті Згідно плану січень-лютий Воловик Я.А.
Участь в урочистому мітингу по вшануванню пам’яті 
загиблих під час битви Переяславського козацького полку на 
березі р. Трубіж у с. Коржі (колишній Баришівський район)

_ .

Комплексна програма розвитку 
культури Переяславської міської 
територіальної громади на 2021-2023 
роки

02 лютого Гуріна В. М. 
Руденко Ю. М.

План роботи Переяславської утігтст-овж Гуріна !! М
Павла Сениці (по класу скрипки - «Скрипка і старовинна 
музика», по класу вокалу «Вокальна музика ХУІІ-ХУІІІ ст.»)

мистецької школи імені Павла Сениці лютого Іфтоді Г. М.

Відео-проєкти до Дня Святого Валентина по клубних 
закладах

Комплексна програма розвитку 
культури Переяславської міської

до 14 лютого Гуріна В. М. 
Близнюк Т. О.

територіальної громади на 2021-2023 
роки

Керівники клубню 
закладів

Урочистий мітинг з нагоди 31-ї річниці виведення 
радянських військ з республіки Афганістан

Комплексна програма розвитку 
культури Переяславської міської 
територіальної громади на 2021-2023 
ооки

15 лютого Гуріна В. М. 
Близнюк Т. О.

Урочисті заходи з нагоди пам’яті Героїв Небесної Сотні, 
мітинг і покладання квітів до пам’ятних знаків, тематичні 
відео-проскти

Комплексна програма розвитку 
культури Переяславської міської 
територіальної громади на 2021-2023 
роки

19-20 лютого Гуріна В. М. 
Близнюк Т. О. 
керівники клубню 
закладів

Першість громади з баскетболу серед школярів 7-8 класів Згідно календаря змагань лютий Мільгевський В.М. 
Відділ освіти

Чемпіонат громади з баскетболу серед школярів 10-11 класів Згідно календаря змагань лютий Мільгевський В.М
Відділ освіти

Відкрита турнір з фут-залу на призи випускників ДЮСШ 
серед юнаків 1 997 р.н

Згідно календаря змагань лютий Мільгевський В.М.

Кубок громади серед працівників освіти з волейболу пам’яті 
В.В. Ющенка

Згідно календаря змагань лютий Мільгевський В.М.

Змагання із зимового тріатлону Згідно календаря змагань лютий Мільгевський В.М.
Першість громади з лижних гонок серед жителів міста Згідно плану лютий Мільгевський В.М.
Участь у засіданні студентської ради Згідно плану лютий Мільгевський В.М.

Воловик Я.А.



Студентська вечірка з нагоди святкування Дня святого 
Валентина

Згідно плану лютий Мільгевський В.У 
Воловик Я.А.

Стажування молоді в органах місцевого самоврядування згідно плану лютии Мільгевський В . М .  

Воловик Я.А.
«Великий майстер слова» (захід по вшануванню пам'яті 
класика єврейської літератури Шолом-Алейхема. з нагоди 
161-ї р ічниці від дня його народження)

Комплексна програма розвитку 
культури Переяславської міської 
територіальної громади на 2021-2023 
роки

02 березня Гуріна В. М. 
Близнюк Т.О 
керівники клубни 
закладів

Урочистості з нагоди Міжнародного жіночого дня Комплексна програма розвитку 
—к у л  ь т у в и ------------Гтет>еянлпн€ьквї----------- міської

05 березня Гуріна В. М.
ТИ Т Т Т Л  О и і А Т /  1 О

територіальної громади на 2021-2023

Святкові заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня по 
закладах культури Переяславської територіальної громади

Комплексна програма розвитку 
культури 1 Іереяславської міської

05-08 березня Гуріна В. М. 
Керзвни ки

територіальної громади на 2021-2023 
роки

мистецьких ШКІЛ 3 
клубних закладів

Літературно-музичний захід «Колись далекі ті слова знов 
задзвенять кобззпською с т о у н о ю »  з  нагоди 206-ї оічниці від
п и с і  и о п А п м / о т н і п  У У Т Ї І а о п а н  і / о  Т 7 п и - п о п о и и а  і є о ї т і  гз п л/Д, 1 1 / І  І  І  1 1 1 /1 і . 1 . ^ И І \ и .  і  і  V/ 1 1 1 XI 1 \ и и  Ш  Ді,

пам’я т н о го  знаку

Комплексна програма розвитку 
культури Переяславської міської 
територіальної громяди нз 2021-2023 
роки

05-08 березня Гуріна В. М. 
Руденко Ю. М. 
Близнюк Т. О.

Т ематичні заходи по закладах культури з нагоди 206-ї 
річниці від дня народження Т. Г. Шевченка

Комплексна програма розвитку 
культури Переяславської міської

05-08 березня Гуріна В. М. 
Керівники

іернторіальної і ромади на ^0_1-20^.» 
роки клубних закладів

У рочистості та святковий концерт з нагоди Дня працівників 
житлово-комунального господарства

Комплексна програма розвитку 
культури Переяславської міської

19 березня Гуріна В. М. 
Близнюк Т. О.

територіальної і ромади на 2021-2023
роки

Звітні концерти відділів Переяславської мистецької школи 
імені П а в л а  Сениці

План роботи Переяславської 
мистецької школи імені Павла Сениці

упродовж
місяця

Гуріна В. М. 
Іфтоді Г. М.

У часть у обласному Проекті «Молодий спеціаліст - це 
актуально»

Згідно плану березень Мільгевський В.М. 
Воловик Я.А.

Участь у заходах з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 
Березня

Згідно плану березень Мільгевський В.М. 
Воловик Я.А.

П роведення акції «Відповідальність починається з мене» Згідно плану березень Мільгевський В.М. 
Воловик Я.А.
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Участь у заході «11 кроків до майбутнього з успішними 
українцями»

Згідно плану березень Мільгевський В.М. 
Воловик Я.А.

Участь у заході до «Дня добровольця» Згідно плану оерезень мільгевський В.М. 
Воловик Я.А.

Конкурс «Молодіжний працівник» Згідно плану березень Воловик Я Л .
Відкритий кубок з волейболу пам’яті директора НСБ 
«Переяславль» Ш ишкінаС.О.

Згідно календаря змагань березень Мільгевський В.М.

Першість громади з волейболу серед збірних шкіл (юнаки та 
дівчата)

Згідно календаря змагань березень Мільгевський В.М. 
Відділ освіти

Першість громади з настільного тенісу середгжит елів міста— Згідно календаря змагань оерезень Мільгевський 15. 1V ] .—

Виїзд спортсменів громади для участі в обласних змаганнях Згідно календаря змагань березень Мільгевський В.М.
Першість громади та СК «Магніт» з жиму штанги лежа Згідно календаря змагань березень Мільгевський В.М. -.....  _
Кубок громади з волейболу серед жіночих команд Згідно календаря змагань березень Мільгевський В.М.

онопрієнко Ь.і .
Міські змагання «Тато, мама і Я спортивна сім'я» Згідно календаря змаї ань березень Мільгевський В.М.

К еру ючя справами виконкому Тетяна ГИЧ

Скорбач І  (~ІЇ [)і /
04567-5-16-68&/ ,У,'Г*
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