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1. Питання для внесення на розгляд апаратної наради у міського голови
Про вжитті заходи з метою запобігання поширення на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУИ)-19 
(коронавірусної інфекції)

Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”

щодня Косгін Т.В.

Підготовка проектів рішень міської ради та проведення засідання 
сесії міської ради

Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

БочарінПП
КоваченкоВ.О.

Підготовка проектів рішень виконавчого комітету та проведення 
засідань

Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Гребенщикова О.Ю. 
БреньВП

Суспільно-політична ситуація в місті. Резонансні події Відповідно до положення про організаційний 
відділ, рішення міської ради 26.01.2017 № 70- 
30-УІІ

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Г г ч  І О П  П  І  I  I  і  І 
X  АО. X.

Коваленко В.О.

Про інформаційне висвітлення діяльності державної, регіональної 
та місцевої влади

Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

БочарінПП
СіригунОМ.

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в місті Указ Президента України від 26.02.2016 № 
68/2016 «Про сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні», 
рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 25.10.2018 року №15-59-УІІ «Про 
затвердження Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства в м. Переяслав- 
Хмельницький ї 4 2019-2020 роки»

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Гребенщикова ОЮ. 
Коваленко В.О.
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Питання стану розгляду судових справ Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

МедвєденкоНІ. 
Лебідь Н.Ф. 
Нестеренко Є А

Про присвоєння звання Почесного громадянина міста Переяслава Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 зі змінами

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Коваленко В.О. 
Скорбач І.М.

Дотримання норм законодавства та надання соціального захисту 
населенню міста

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

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Губенко ВВ. 
ГущаМВ.

Моніторинг надання адміністративних послуг ЦНАП Закони України «Про адміністративні щопонеділка Швидка Т.Д.
послуги», «Про місцеве самоврядування в 
Україні»

(окрім періоду 
карантину)

Андрієнко JI.I.

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

Закон України «Про Державний реєстр 
виборців»

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Дахновська Н.П.

Про проведення державної реєстрації права власності на об’єкти 
нерухомого майна за територіальною громадою міста 
Переяслава та права господарського відання чи оперативного 
управління за комунальними підприємствами, установами та 
організаціями

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

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Біляй I.A.

Про здійснення заходів щодо реалізації в місті Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 
року

Закон України «Про місцево самоврядування в 
Україні», Закон України «Про оренду 
державного та комунального майна»

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Біляй І.А.

Проведення енергомоніторингу об’єктів бюджетної сфери 
автоматизованої системи «Київщина енергоефективна»

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів із 
впровадження системи енергетичного 
менеджменту в бюджетних установах»

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Агейкіна О.В.

Вирішення питання прийняття з державної в комунальну 
власність територіальної громади міста Переяслава під'їзної 
дороги по вул. Кузнецова в м. Переяславі Київської області 
(підготовка, акта приймання-передачі, співпраця з Регіональним 
відділенням Фонду державного майна України в Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях)

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закон України «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної 
власності», наказ Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Біляй І.А.

Вирішення питання передачі в комунальну власність мереж 
водопостачання та водовідведення мікрорайону Поліський, по 
вул. Весняній, Літній, по вул. Балаяна

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Біляй І.А.

Удосконалення роботи міського громадського транспорту 
загального користування

ЗУ «Про автомобільний транспорт» щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П.

2



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

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П.

Щодо написання грантових проектів Залучення інвестицій, грантових коштів в 
бюджет міста Переяслава

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Гайдак В. Г. 
Толочин В.І.

Здійснення перевірок субєктів господарювання щодо дотримання 
норм чинного законодавства про працю та зайнятість населення

Відповідно до розпорядження КМУ, постанови 
КМУ «Про затвердження порядку провадження 
торговельної діяльності та правил
ТГГ\П ГП  ПР* ТТТ.иг/'ЛЮГХ пх/г'/~ю\^г>а иги ст і і а л о г г а и г т т ч

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

ГичТ.О.
БерезовийВ.С.

Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”

Про погодження місць розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 
Проведення інвентаризації обєктів зовнішньої реклами в м.
П а п а н о  п а  о  іі  а .

Відповідно до Закону України «Про рекламу» 
та рішення Переяслав-Хмельницької міської 
ради від 29 грудня 2016 року № 24-26/2-УІІ 
«Про затвердження Порядку розміщення 
об’єктів зовнішньої реклами у місті Переяслав- 
Хмельницький у новій редакції »

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

ГичТ.О.
БерезовийВ.С.

Питання благоустрою міста Відповідно до Положення про відділ КБ Та
жкг

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

СпасикТ.Т.

Питання поводження з ТПВ Відповідно до Положення про відділ КБ Та 
ЖКГ

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

СпасикТ.Т.

Питання будівництва та житлово-комунального господарства Відповідно до Положення про відділ КБ Та 
ЖКГ

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

СпасикТ.Т.

Питання підготовки та проведення конкурсу з призначення 
управителя багатоквартирного будинку

Закон України «Про особливості здійснена 
права власності у багатоквартирному будинку» 
від 14.05.2015 № 417- VIII 
Закон України «Про житлово-комунальні 
послуги» від 09.11.2017 № 2189-УІІІ

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину) СпасикТ.Т.

Про підготовку господарського комплексу до роботи в осінньо- 
зимовий період

Факсограма Мінрегіону №7/32/7422-20 від 
05.05.2020
Відповідно до Положення про відділ КБ та 
ЖКГ

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину) Маслюкова Р.Ю.

Обстеження зелених насаджень з оформленням акту обстеження Відповідно до Положення про відділ КБ та 
ЖКГ

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Капащник О.Г.
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Про реєстрацію договорів оренди комунального майна «Закон України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закон України «Про оренду 
державного та комунального майна»

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Шосталь О. П. 
Мацаенко I. М.

Про 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 ділянок та використання 
земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за

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

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Шосталь О. П. 
Мацаенко I. М.

ЗСМли̂ території міста і іереяслава-Хмельницького, 
затверджений рішенням Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 31.03.2016 № 
04-10-VII

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

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Жарко В.П.

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

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Жарко В.П.

Підготовка пропозицій щодо забезпечення реалізації державної 
політики у сфері містобудування та архітектури на території міста

Закон України „Про регулювання містобудівної 
діяльності”, Закон України „Про основи 
містобудування”

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

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”, Закон України „Про 
архітектурну діяльність”

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Степаненко A.C.

Координація діяльності землевпорядних організацій та 
землекористувачів щодо затвердженої містобудівної документації

Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Земельний кодекс України

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Степаненко A.C.

Вилучення дітей із сімей, умови проживання в яких загрожують 
їх здоров’ю та життю, влаштування їх до закладів соціального 
захисту прав дитини

На виконання Закону України «Про органи і 
служби у справах дітей та спеціальні установи 
для дітей»

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Лой K.I. 
Хоменко Л.О.

Про 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»

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Лялька Ю.М. 
Погребна М.М. 
Мшьгевська B.I. 
Конченко Л.Л.
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1 Питання фізичної культури та спорту Закон України „Про місцеве самоврядування в
V  ігпоі’шпріии 11

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Мільгевський В.М.

Питання охорони здоров’я Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Мільгевський В.М.

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

Комплексна програма розвитку культури міста 
на 2016-2020 роки, затверджений план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів 
на 2019 рік

щопонеділка 
(окрім періоду 
карантину)

Курченко А. М.

II. Організаційно-масові заходи, засідання консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, наради

2.1. Відзначення
1 липня День архітектури України За окремим планом
4 липня День Національної Поліції За окремим планом
4 липня Міжнародний день кооперативів За окремим планом
5 липня День працівників морського і річкового флоту За окремим планом
5 липня День Військово-Морських Сил Збройних Сил України За окремим планом
8 липня День родини За окремим планом
8 липня День ювенальної превенції
12 липня День рибалки За окремим планом
16 липня День бухгалтера За окремим планом
16 липня Проголошення Декларації про державний суверенітет України За окремим планом
26 липня День працівників торгівлі За окремим планом
28 липня День Хрещення Київської Русі -  України За окремим планом

2.2. Засідання
Виконавчого комітету ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» третій

вівторок
місяця

Гребенщикова О.Ю. 
Брень В.П.

Міської ради ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» третій четвер 
місяця

Бочарін П.П. 
Коваленко В.О.



Постійних депутатських комісій міської ради ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» упродовж
місяця

Бочарін П.П.
Коваленко В.О.

Комісії з питань ТЕБ та НС Відповідно до плану роботи за
необхідності

Жарко В.П.

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Розпорядження керівника робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації природного 
характеру місцевого рівня у зв’язку з 
епідеміологічною ситуацією на території міста 
Переяслав Київської області спричиненою

постійно до
завершення
карантину

Жарко В.П.

коронавірусом 2019-пСоу від 03.04.2020 №1
Ради сприяння розвитку громадянського суспільства Указ Президента України від 26.02.2016 № 

68/2016 «Про сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні», 
рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 25.10.2018 року №15-59-УІІ «Про 
затвердження Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства в м. Переяслав- 
Хмельницький на 2019-2020 роки»

за
необхідності

Гребенщикова О.Ю. 
Скорбач І.М.

Експертної ради з присвоєння звання Почесного громадянина 
міста Переяслава

Закон України «Про місцеве самоврядування в
ООЛ/П7 Е)о а 1 ас і пп7 -----іхраїш// Аои/7/-иі т/і, уу і л  змінами

липень Коваленко В.О.
А */■ *Ллтт Т IV Äі . і V1.

Конкурсна (орендна) комісія з проведення конкурсу на право 
оренди майна комунальної власності територіальної громади 
міста Переяслава

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗУ «Про оренду державного та комунального 
майна

за
необхідності

Біляй I.A. 
Агейкіна О.В.

Тендерний комітет виконавчого комітету Переяславської міської 
ради

ЗУ «Про публічні закупівлі» за
необхідності

Біляй I.A. 
Агейкіна О.В.

Комісія із забезпечення реалізації житлових прав громадян, які 
проживають у гуртожитках

ЗУ «Про забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків

за
необхідності

Біляй І.А. 
Агейкіна О.В.

Громадської комісії з житлових питань За окремим планом за
необхідності

Біляй І.А. 
Агейкіна О.В.

Наглядова рада з питань розподілу і утримання житла у 
гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових 
територій при виконавчому комітеті Переяславської міської ради

ЗУ «Про забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків

за
необхідності

Біляй І.А. 
Агейкіна О.В.
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Комісія з виявлення та обстеження об’єктів рухомого та 
нерухомого майна, що знаходиться на території міста Переяслава 
та не мають власників або власники яких невідомі

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Цивільний кодекс України

липень
Біляй LA.

Робочої групи з організації роботи з перегляду нормативно- 
правових актів та проведення ревізії існуючих регуляторних актів 
на місцевому рівні

На виконання розпорядження міського голови 
від 18.02.2011 № 27/7-09 «Про створення 
робочої групи з організації роботи з перегляду 
нормативно-правових актів, прийнятих 
Переяслав-Хмельницькою міською радою»

по мірі 
розробки 
регуляторних 
актів

Гич Т.О.

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва Відповідно до Положення про Координаційну щоквартальн Гич Т.О.
раду з питань розвилку підприємництва при 
виконавчих органах Переяслав-Хмельницької 
міської ради затвердженого рішенням 
виконавчого комітету від 29.02.2016 № 60-05

Робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення в місті Переяславі

Відповідно до Положення про робочу групу 3 
питань легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення в місті Переяславі- 
Хмельницькому

упродовж
місяця

Гич Т.О.

Комісії з добору земельних ділянок комунальної власності та/або 
прав на них, які можуть виставлятися на земельні торги 
окремими лотами та конкурсної комісії щодо відбору виконавців 
робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця 
земельних торгів на конкурентних засадах в м. Переяславі

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Земельний кодекс України

за
необхідністі

Шосгаль О. П 
МацаєнкоІ-М 
ГорбуноваЮ. О.

Узгоджувальної комісії з розгляду земельних спорів щодо меж 
земельних ділянок та додержання громадянами правил 
добросусідства

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Земельний кодекс України, Закон 
України «Про землеустій"

за
необхідністі

II Іосіаль 0 .1Г
МапрєнкоІМ

Адміністративної комісії виконкому міської ради ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» по мірі 
надходження 
адмінматеріа 
лів

Лебідь Н.Ф.

Архітектурно-містобудівної ради Закон України „Про місцеве самоврядування 
в Україні”, Закон України „Про регулювання 
містобудівної діяльності”

за
необхідності

Степаненко A.C. 
Вакуленко ЮВ.

Експертної комісії архівного відділу виконкому міської ради Положення про експертну комісію архівного 
відділу виконкому міської ради

третя декада 
місяця

Андрієнко A.M. 
Миненко Л.М.

Комісії по призначенню субсидій та соціальних допомог Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 зі змінами

липень Іванюк І.В.

Комісії по призначенню матеріальної допомоги Закон України «Про місцеве самоврядування в липень Гуща М.В.
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Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 зі змінами
Комісії по погашенню заборгованості із зарплати та платежів до 
бюджету

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

липень Мусієнко О.Г.

Комісії по легалізації трудової зайнятості Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 зі змінами

липень Мусієнко О.Г.

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

липень ГущаМ.В.

Комісія з питань захисту прав дитини Ппптятіппя Кабінет5»' міністрів---- У кпаїни— ЛЪэйКЗЬ-
«Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаних із захистом прав 
дитини» від 24.09.2008 № 866

Чепіль Н.П.

Координаційна рада служби у справах дітей Закон України «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей»

за
неоюхідності

Лой К.І. 
Хоменко Л.О.

Спостережна комісія Постанова Кабінету міністрів України 
«Положення про спостережні комісії» від 
01.04.2004 № 429

липень Лой К.І.
Кучеренко С.Ю.

Художньої ради— Положення про відділ культури і туризму, 
відповідно до плану роботи

за
необхідності

Гурченко А. М.

Мистецької ради Положення про відділ культури і туризму, 
відповідно до плану роботи. Програма 
розвитку туризму міста Переяслава на 2020- 
2021

14 липня Гурченко А. М. 
Гуріна В.М.

Ініціативної групи при відділі культури і туризму з питань 
туризму

Положення про відділ культури і туризму, 
відповідно до плану роботи. Програма 
розвитку туризму міста Переяслава на 2020- 
2021

17 липня Курченко А. М. 
Руденко Ю. М.

Дорадчого органу з питань координації діяльності суб’єктів 
здійснення соціальної роботи з сім’ями, які опинились в складних 
життєвих обставинах

Рішення виконкому Переяслав-Хмельницької 
міської ради від 07.10.2006 №270/7-09 «Про 
створення дорадчого органу з питань 
координації діяльності суб’єктів здійснення 
соціальної роботи з сім’ями, що опинились в 
складних життєвих обставинах

за
необхідності

Мільгевська В.І. 
Погребна М.М.

Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ -  
інфекції/СНІДу та профілактики наркоманії

Рішення виконавчого комітету від 29.05.2009 
№282-06 «Про утворення координаційної ради 
з питань протидії туберкульозу, ВІЛ- 
інфекції/СНІДу та профілактики наркоманії

липень Борисюк Л.М. 
Мільгевська В.І. 
Погребна М.М.
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Молодіжної ради Переяслав-Хмельницької міської ради Згідно плану липень Мільгевський В.М. 
Свириденко A.B.

Загальні збори трудових колективів

ЗУ «Про колективні договори і угоди»

за
необхідності

Устич Н.М., 
Гребенщикова О.Ю. 
Губенко В.В. 
Агейкіна О.В.

Тендерний комітет відділу КБ та ЖКГ Переяславської міської 
ради ЗУ «Про публічні закупівлі» за

необхідності Спасик Т.Т.

Проведення комісійного обстеження зелених насаджень Положення про відділ капітального 
будівництва та житлово-комунального 
господарства

за
необхідності

Калашник О.Г.

2.3. Наради

Апаратна нарада під керівництвом міського голови Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»

щопонеділка Гребенщикова О.Ю. 
Брень В.П.

3 керівниками житлово-комунальних служб міста Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»

щопонеділка Костш Т.В. 
Спасик Т.Т.

3 керівниками управлінь, відділів, служб виконавчих органів 
соціально-гуманітарного напряму

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»

щопонеділка Губенко В.В.

3 керівниками навчальних закладів План роботи відділу освіти щопонеділка Ярмоленко П.М.

Для працівників МЦСССДМ під керівництвом директора

Колективний договір між адміністрацією та 
трудовим колективом Переяслав- 
Хмельницького міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді на 2017-2020 
роки,

щопонеділка Борисюк Л.М. 
Лялька Ю.М.

Під керівництвом начальника ССДС
Положення про службу у справах дітей та сім'ї 
виконкому Переяслав-Хмельницької міської 
ради

щопонеділка Лой К.1.
Кучеренко С.Ю. 
Чепшь Н.П. 
Хоменко Л.О.

3 керівниками закладів культури Положення про відділ культури і туризму щоп’ятниці Курченко А.М.
3 працівниками ДЮСШ та ФСТ План роботи відділу фізичної культури, молоді 

та спорту
щопонеділка Мшьгевський В.М

Щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції в місті Запобігання коронавірусу на території міста щоденно Костш Т.В.
Щодо написання грантових проектів «Переяслав туристичний» Розвиток в місті туризму протягом

місяця
Толочин В.1.

Щодо проек'у Північної екологічної фінансової корпорації Запровадження в місті системи вуличного протягом Толочин ВI.
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НЕФКО (вуличне освітлення) освітлення місяця
3 перевізниками Я ипіпіення ппоблемних питань V сгЬепі----х----------  ‘---------- ---------   ̂ -  т т ~

транспорту
щоденно
(дистанційно)

Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П.

Щодо розробки концепції індустріального парку 
«Переяславінвест»

Створення індустріального парку в місті 
Переяславі

протягом
місяця

Толочин В.І. 
Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П.

2.4. Організаційно-масові заходи
Організація надання консультацій щодо виконання Закони України «Про внесення змін до деяких щодня, Працівники ЦНАП
адміністративних послуг суоєктами надання адміністративних 
послуг

законодавчих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг», «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

відповідно 
до графіка 
прийому 
ЦНАП

спільно із суо єктами 
надання адмінпослуг

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

На виконання розпорядження міського голови 
«Про проведення відвідувань суб’єктів 
господарювання, що здійснюють свою 
діяльність, по питаннях дотримання

за
необхідності

Еич Т.О.

законодавства України про працю та 
зайнятість населення»

Проведення інформаційних тренінгів для голів ОСББ, житлово- 
будівельних кооперативів, ініціативних груп зі створення ОСББ 
міста Переяслава

По Проекту ЄС/ПРООН «Об’єднання 
співвласників будинків для впровадження 
сталих енергоефективних рішень” (HOUSES)

протягом
місяця Агейкіна О.В.

Участь у семінарах із запровадження системи енергоменеджменту 
та захисту довкілля сІепа-ЕКМ в місті Переяславі

По Проекту Німецького енергетичного 
агентства (dena) за підтримки Федерального 
міністерства економіки та енергетики 
Німеччини (BMWI)

протягом
місяця Агейкіна О.В.

Проведення оцінок потреб сімей та осіб, що перебувають в 
складних життєвих обставинах та надання їм соціальних послуг

Постанова Кабінету Міністрів України від 
21.11.2013 №895 «Про затвердження Порядку 
взаємодії суб’єктів соціального супроводу 
сімей (осіб), які перебувають у складних 
життєвих обставинах», постанова Кабінету 
Міністрів У країни від 21.11.2013 № 896 «Про 
затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), 
які перебувають у складних життєвих 
обставинах, надання їм соціальних послуг та 
здійснення соціального супроводу таких сімей

протягом
місяця

Борисюк Л.М.
Лялька Ю.М.
Погребна М.М. 
Мільгевська В.І. 
Конченко Л.Л.

#
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(осіб)»
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

Лялька Ю.М.
Погребна М.М. 
Мільгевська В.І. 
Конченко Л.Л.

Участь у вебінарах та круглих столах (дистанційно) Участь в вебінарах, які проводять інвестори ПОСТІЙНО Гайдак В.Г. 
Толочин В.І. 
Лисенко O ll

«Рейди» мобільних груп щодо дотримання правил благоустрою 
міста та карантинних обмежень

Запобігання коронавірусу на території міста щоденно, 
включаючи 
вихідні дні

Костін Т.К. 
Спасик Т.Т. 
Калашник О.Г.

Виїзд спортсменів міста для участі в обласних змаганнях Згідно календаря змагань липень Мільгевський В.М.
Громадські слухання щодо актуальних питань міста Закон У країни «Про місцеве самоврядування в 

Україні» за
необхідності

Костін Т.В.
Бочарін П.П.
Г ребенщикова О.Ю.

Громадські обговорення щодо врахування громадських інтересів Закон України „Про регулювання 
містобудівної діяльності”

за
необхідності

Степаненко A.C. 
Вакуленко Ю.В.

Онлайн-концерт вокально-інструментального ансамблю 
«Радограй» Народного центру культури «Зустріч»

Комплексна програма розвитку культури міста 
на 2016-2020 роки, затверджений план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів 
на 2020 рік, план роботи НЦК «Зустріч»

1 липня Курченко A.M. 
Близнюк Т.О.

Онлайн-тренінг щодо особливостей реалізації проектів з 
використанням відновлювальних джерел енергії на місцевому 
рівні

Департамент житлово-комунального 
господарства та енергоефективності КОДА по 
Проекту ЄС Твінінг «Розвиток 
відновлювальної енергетики в Україні»

2 липня Агейкіна О.В.

Відео-концерт «Купальські посиденьки 2020» Комплексна програма розвитку культури міста 
на 2016-2020 роки, затверджений план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів 
на 2020 рік, План роботи НЦК «Зустріч»,

6 липня Курченко А.М. 
Близнюк Т. О.
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Організація та проведення загальноміських заходів з нагоди Дня 
родини

На виконання міської міської Програми 
підтримки сім’ї та забезпечення прав дитини 
«Назустріч дітям та сім'ї» у м. Переяславі- 
Хмельницькому на 2018-2020 роки

8 липня Лой К.І.
Л Г х лгтсчлош^л (  Л ЮIVj  IVJ/VXHVO V .iV /.

Чепіль Н.П. 
Хоменко Л.О.

Організація та проведення рейду «Підліток», «Канікули», «Діти 
вулиці», «Вокзал» на предмет виявлення дітей без супроводу 
дорослих в громадських місцях в нічний час.

На виконання міської міської Програми 
підтримки сім'ї та забезпечення прав дитини 
«Назустріч дітям та сім'ї» у м. Переяславі- 
Хмельницькому на 2018-2020 роки

9 липня Лой К.І. 
Чепіль Н.П.
Хоменко Л.

Закон України «Про органи та служби у 14 липня Лой К.І.

Проведення перевірки щодо дотримання законодавства про 
працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях 
незалежно від форми власності.

справах дітей та спеціальні установи для 
дітей», На виконання міської міської Програми 
підтримки сім'ї та забезпечення прав дитини 
«Назустріч дітям та сім'ї» у м. Переяславі- 
Хмельнииькому на 2018-2020 поки

Кучеренко С.Ю. 
Хоменко Л.О

Організація та проведення рейду на предмет продажу 
неповнолітнім спиртних та тютюнових виробів

Закон України «Про органи та служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей»

24 липня Лой К.І.
ХГтгттлт'ЛГТТЛЛ і   ̂ Т/~\ 
IVj  ПСрСпАО

Хоменко Л.О.

Організація та проведення онлайн-заходу з дітьми ГО 
«  Міська Рада Дітей Переяслава» до Всесвітнього дня боротьби з 

торгівлею людьми

На виконання міської міської Програми 
підтримки сім'ї та забезпечення прав дитини 
«Назустріч дітям та сім'ї» у м. Переяславі- 
Хмельницькому на 2018-2020 роки

30 липня Лой К.І.
Кучеренко С.Ю.

Обстеження житлово-побутових умов дітей, які проживають в
р Г р Т А  ТТ1  тотг\л л т д ^ о л г  Т Т о  Л  1  С~\л ттт гттд ттітгаЙ 

С /ш а їи Д іП Ш Л  V/АXVI л л , т  і о и ю ш с  Д л ^ и .

На виконання міської міської Програми 
підтримки сім'ї та забезпечення прав дитини
/ / W p q v n T Y \ i n  т т і н г а л ж  т р  o n v j ' V v x  \т  а ж  П р п р а р г т р ш -\\А V Х ф /А Т І  Д І ї Л ш  JL Ct- VliTl 1// j  Ш. X XVĴ /V/1VW1UJJI

Хмельницькому на 2018-2020 роки

протягом
місяця

Лой К.І.
Кучеренко С.Ю. 
Хоменко Л.О

Організація та проведення перевірки сімей, де діти перебувають 
в СЖО, під опікою/піклуванням, усиновлені

Закон України «Про органи та служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей», Постанова Кабінету міністрів України 
« Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаних із захистом прав 
дитини» від 24.09.2008 № 866

протягом
місяця

Лой К.І. 
Чепіль Н.П. 
Хоменко Л.О.

Чемпіонат міста з міні-футболу серед дитячих команд 
будинків,вулиць та мікрорайонів

Згідно календаря змагань липень Мільгевський В.М.

Першість міста серед команд трудових колективів з пляжного 
волейболу

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

Виїзд спортсменів міста для участі в обласних змаганнях Згідно календаря змагань липень Мільгевський В.М.
Заходи до свята Івана Купала Згідно плану липень Мільгевський В.М.
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Свириденко А.В.
Онлайн-конкурс «Фото до Івана Купала» Згідно плану липень Мільгевський В.М. 

Свириденко А.В.
Спортивний челендж «Здоров’я понад усе» Згідно плану липень Мільгевський В.М. 

Свириденко А.В.
Онлайн тренінг «Особистісний розвиток та профорієнтація» Згідно плану липень Мільгевський В.М. 

Свириденко А.В.
Онлайн збори молодіжної ради Згідно плану липень Мільгевський В.М. 

Свириденко А.В.

Примітка. У зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19 (коронавірусної 
інфекції) введено певні карантинні обмеження, які поступово будуть послаблюватися. Тому план роботи виконавчого 
комітету та Переяславської міської ради може бути відкореговано відповідно до обмежень, визначених постановами, 
розпорядженнями та наказами Кабінету Міністрів України, Київської облдержадміністрації та Київської обласної ради.

Керуюча справами виконкому О. ГРЕБЕНЩИКОВА


