
ПЛАН РОБОТИ  
виконавчого комітету Переяславської міської ради 

на лютий 2022 року

^ '"Н ий  КОр. '

Зміст заходу Обґрунтування необхідності здійснення 
заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

1 2 3 4

І. Питання для внесення на розгляд апарат ної наради при міському голові, 
на розгляд структурних підрозділів виконавчого комітету та м іської ради

Про заходи щодо запобігання поширення на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19 (коронавірусної 
інфекції)

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

постійно Саулко В.В. 
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.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

постійно Саулко В.В. 
Жарко В.П.

Підготовка проектів рішень міської ради та проведення 
засідань сесій міської ради

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

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

Суспільно-політична ситуація в громаді. Резонансні події Відповідно до положення про роботу відділу 3 
питань організаційно-інформаційної роботи та 
комп'ютерного забезпечення

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

Пр підготовку та проведення "ромадських слухань щодо 
актуальних питань діяльності громади

7акон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 зі змінами

постійно Гич Т.О. 
Коваленко В.О.
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Скорбач І.М.
Про сприяння розвитку громадянського суспільства в громаді Указ Президента України від 27.09.2021 № 487/2021 «Про 

Національну стратегію  сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки»

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

Підготовка та проведення засідань виконавчого комітету 
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 стан виконання доручень міського голови Рішення виконавчого комітету «Про стан виконання актів 
Президента України, Кабінету М іністрів України, 
обласної державної адміністрації, інших документів 
структурними підрозділами виконавчого комітету та 
міської ради»

постійно Гич Т.О. 
Брень В.П.

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 ОверчукЛМ 
Гич Т.О. 
Коваленко В.О.

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

постійно Саулко В.В. 
Лебід ь Н І

Моніторинг надання адміністративних послуг Центром 
надання адміністративних послуг

Закони України «Про адміністративні послуги», 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

щопонеділка Гич Т.О. 
Саверська Н.М. 
Ш видка Т.Д.

Участь у реалізації експериментального проекту щодо надання 
комплексної послуги «єМалятко»

Про реалізацію експериментального проекту 
щодо створення сприятливих умов для 
реалізації прав дитини

постійно Гич Т.О. 
Саверська Н.М. 
Ш видка Т.Д.

Удосконалення роботи міського громадського транспорту 
загального користування

ЗУ «Про автомобільний транспорт» постійно Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г. 
Лисенко ОТІ.

Щодо стану виконання цільових програм, які стосуються 
соціально-економічного розвитку громади

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

постійно Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г. 
Лисенко ОТІ.

Написання грантових проектів Залучення інвестицій, грантових коштів в 
бюджет громади

по мірі
відкриття
заявок

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 Переяславської 
м іської ради «Про затвердження Порядку розміщення 
об’єктів зовніш ньої реклами у місті Переяслав- 
Хмельницький у новій редакції»

постійно Огієвич О.М. 
Пурденко П.Л.

Про погодження місць розміщення пересувних тимчасових 
споруд

Рішення виконавчого комітету «Про затвердження 
Порядку розміщення тимчасових споруд (ТС) 
торговельного, побутового, соціально-культурного чи 
іншого призначення для здійснення підприємницької 
діяльності в місті Гіереяславі-Хмельницькому»

постійно Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г.

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

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
№  280/97-ВР від 21.05.1997 зі змінами, постанова КМ У 
«Про затвердження порядку провадження торгівельної 
діяльності та правил торговельного обслуговування 
населення»

постійно Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г.

П ро п р о в е д е н н я  д е р ж а в н о ї р е є с т р а ц ії п р ав а  вл асн о ст і н а  о б ’єкти  
н е р у х о м о го  м ай н а  за  те р и т о р іа л ь н о ю  гр о м а д о ю  т а  п рава  
го с п о д а р с ь к о го  в ідан н я  чи о п е р а ти в н о го  у п р ав л ін н я  за  
к о м у н а л ь н и м и  п ід п р и єм ствам и , у ст ан о в а м и  та  о р ган ізац ія м и

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

постійно Огієвич О.М. 
Біляй І.А.

А н ал із  н ая в н и х  о б ’єк тів  н е р у х о м о го  м ай н а, п ер е д а н и х  д о  
к о м у н а л ь н о ї власн ост і, ви вчен н я  т а  п ід го т о в к а  п ро п о зи ц ій  щ о д о  їх  
в и к о р и ст ан н я  (сп іл ь н о  зі с т ар о с там и )

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 зі змінами, 
Закон України «Про оренду державного та 
комунального майна»

постійно Огієвич О.М. 
Біляй І.А.

Забезпечення здійснення обліку громадян, які відповідно до законодавства 
потребують поліпшення житлових умов, в тому числі які мають право на 
отримання соціального та доступного житла, вирішення організаційних 
питань щодо розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що 
належить до комунальної власності.

Житловий кодекс України постійно
Огієвич О.М. 
Агейкіна О.В.

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 ТаЖ К Г

постійно Фесенко А.І. 
Вітківський О.О.

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 ТаЖ К Г

постійно Фесенко АІ. 
Вітківський О.О.

Обстеження зелених насаджень з оформленням акту 
обстеження

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

за
необхідності

Фесенко А.І. 
Калаїштик 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 ділянок та 
використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за 
землю

Земельний кодекс України, Постанова Кабміну «Про 
порядок визначення та відшкодування збитків власникам 
землі та землекористувачам», П орядок визначення та 
відшкодування збитків власникам землі і 
землекористувачам на території П ереяславської м іської 
територіальної громади

постійно Фесенко А1 
Пурденко П.Л. 
Ш осталь О. П.

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 Фесенко АЛ. 
Пурденко П.Л.

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

Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Закон України «Про основи 
м істобуду ван ня »

постійно Фесенко АЛ. 
Пурденко П.Л.

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. 
1ванюк 1.В.

Облік дітей шкільного віку Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку ведення обліку дітей 
шкільного віку та учнів»

постійно Степаненко О.С. 
Ярмоленко П.М. 
Нечипоренко Т.М .

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

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
організацію надання соціальних послуг»

постійно Степаненко О.С. 
Лялька Ю.М.

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

Наказ Міністерства соціальної політики України 
«Про затвердження Державного стандарту 
соціального супроводу сімей (осіб), які 
перебувають у складних життєвих обставинах»

постійно Степаненко О.С. 
Лялька Ю.М.

Здійснення соціального супроводу сімей, у яких виховуються 
діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування

Наказ Міністерства соціальної політики України 
«Про затвердження Державного стандарту 
соціального супроводу сімей, у яких 
виховуються діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування»

постійно Степаненко О.С. 
Лялька Ю.М.

Щодо перевірки дітей, які перебувають на обліку служби, як 
такі, що перебувають у складних життєвих обставинах, на 
предмет догляду, утримання та виховання

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

постійно Степаненко О.С. 
Борисюк Л.М.
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Щодо перевірки дітей, які перебувають під 
опікою/піклуванням, усиновлені, на предмет догляду, 
утримання та виховання

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

постійно Степаненко О.С. 
Борисюк Л.М. 
Лой K.I.
Чепшь Н.П.

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.

Щодо реалізації державної молодіжної політики Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 зі змінами

постійно Степаненко О.С. 
Мгльгевський 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. 
Якименко A.B.

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

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

постійно Степаненко О.С. 
Скляренко A.C.

Поновлення бази даних Державного реєстру виборців на 
підставі відомостей, які подають суб’єкти подання відомостей. 
Робота з виборцями, підприємствами та організаціями щодо 
уточнення нумерації квартир (кімнат) в Державному реєстрі 
виборців

Закон України «Про Державний реєстр 
виборців». Вимоги Автоматизованої 
інформаційно-телекомунікаційної системи 
(АІТС) «Державний реєстр виборців»

постійно Оверчук Л.М. 
MaTßieHKO О.В. 
Гончаренко С.Ф.

Представництво інтересів жителів сільських населених пунктів 
та забезпечення основними гарантіями жителів сіл. Надання 
нотаріальних, соціальних та адміністративних послуг

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

постійно Зшченко В.А. 
Постолюк Т.П. 
Якуба О.В. 
Кондратенко С.М. 
Кузьменко С.В. 
Лещенко Р.П.

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

2.1. Відзначення
15 лютого День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. за окремим планом

20 лютого День Героїв Небесної Сотні за окремим планом

21 лютого Міжнародний день рідної мови за окремим планом
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2.2. Засідання
Виконавчого комітету ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» третя декада 

місяця
Гич Т.О. 
Брень В.П.

Міської ради ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» третя декада 
місяця

Оверчук Л.М. 
Коваленко В.О.

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

Оверчук JT.M. 
Коваленко В.О.

Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Розпорядження керівника робіт із ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації природного 
характеру місцевого рівня у зв'язку з 
епідеміологічною ситуацією на території міста 
Переяслав Київської області спричиненою 
коронавірусом 2019-пСоу

постійно до
завершення
карантину

Жарко В.П

Комісії з питань ТЕБ та НС
Організація та проведення засідань комісії з 
питань ТЕБ та НС

постійно Жарко В.П.

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

Лебідь Н.Ф.

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

третя декада 
місяця

Андрієнко А.М. 
Миненко Л.М.

Тендерного комітету Закону України «Про публічні закупівлі» за
необхідності

Біляй I.A. 
Агейкіна О.В.

Громадської комісії з житлових питань Житловий кодекс України за
необхідності

Біляй I.A. 
Агейкіна О.В.

Наглядової ради 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 I.A. 
Агейкіна О.В.

Комісії з виявлення та обстеження об’єктів рухомого та 
нерухомого майна, що знаходиться на території Переяславської 
громади та не мають власників або власники яких невідомі

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

за
необхідності

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

Рішення виконавчого комітету «Про створення 
комісії з питань реалізації державної регуляторної 
політики в місті Переяславі-Хмельницькому»

по мірі
розробки
регуляторних
актів

Гайдак В.Г'.

Робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення

Відповідно до Положення про робочу групу 3 
питань легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення в Переяславській міській 
територіальній громаді

упродовж
місяця

Гайдак В.Г.

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

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

за
необхідності

Ш осталь О.П. 
Горбунова Ю. 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 землеустрій»

за
необхідності Ш осталь О.Г1.

Архітектурно-містобудівної ради Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»

за
необхідності

Пурденко П.Л.

Погоджувальної комісії по розгляду земельних спорів Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Земельний кодекс України, Закон України 
«Про основи містобудування»

за
необхідності

Пурденко П.Л.

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

за
необхідності

Калашник О.Г.

Опікунської ради За окремим планом постійно Борисюк Л.М.

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 
Переяслав-Хмельницької міської ради

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом дитини»

за
необхідності

Борисюк Л.М. 
Лой К.1. 
Чешль Н.П.

Координаційної ради служби у справах дітей та сім ’ї при 
виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради

На виконання міської Програми підтримки сім ’ї 
та забезпечення прав дитини «Назустріч дітям 
та сім ’ї» у Переяславській міській 
територіальній громаді

за
необхідності

Борисюк Л.М.

Комісії по призначенню соціальних допохмог ВПО та пільг Закон України «Про місцеве самоврядування в 04 лютого 1ванюк 1.В.
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Україні» № 280/97-ВР від 21.05Л 997 зі змінами

Комісії по легалізації трудової зайнятості Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» № 280/97-ВР від 21.05Л997 зі змінами

за
необхідності

Мусієнко О.Г.

Комісії по призначенню матеріальної допомоги Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» № 280/97-ВР від 21.05Л 997 зі змінами

04 лютого Іванюк І.В.

Комісії по погашенню заборгованості із зарплати та платежів 
до бюджету

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» № 280/97-ВР від 2 1.05.1997 зі змінами

25 лютого Мусієнко О.Г.

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

за
необхідності

Іванюк 1.В.

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

Рішення виконавчого комітету «Про створення 
дорадчого органу з питань координації діяльності 
суб’єктів здійснення соціальної роботи з сім’ями, 
що опинились в складних життєвих обставинах

за
необхідності

Лялька Ю.М. 
М ільгевська В.І. 
Погребна М.М.

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

Рішення виконавчого комітету «Про утворення 
координаційної ради з питань протидії 
туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та 
профілактики наркоманії

за
необхідності

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

Координаційної ради з питань молодіжної політики Згідно плану роботи відділу фізичної культури, 
молоді та спорту

за
необхідності

Мільгевський
В.М.

М олодіжної ради Переяславської міської ради Згідно плану роботи відділу фізичної культури, 
молоді та спорту

за
необхідності

Мільгевський
В.М.

Засідання художньої ради Положення про відділ культури і туризму за
необхідності

Скляренко А. С.

Засідання ініціативної групи при відділі культури і туризму 
Переяславської міської ради з питань туризму

Положення про відділ культури і туризму 
Переяславської міської ради, Програма 
розвитку туризму Переяславської міської 
територіальної громади

за
необхідності

Скляренко А. С. 
Руденко Ю. М.

2.3. Наради

Апаратна нарада при міському голові
Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 зі змінами

за
необхідності

Гич Т.М. 
Брень В.П.

Із керівниками житлово-комунальних служб Закон України «Про місцеве самоврядування в за Фесенко А.І.
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Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 зі змінами необхідності
Із керівниками управлінь, відділів, служб виконавчих органів 
соціально-гуманітарного напряму

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

за
необхідності

Степаненко О.С.

Із керівниками навчальних закладів План роботи відділу освіти за
необхідності

Ярмоленко П.М.

Із керівниками закладів культури :
по питаннях благоустрою прилеглих територій; 
по питаннях надання платних послуг закладами культури.

Положення про відділ культури і туризму за
необхідності Скляренко А. С.

Із працівниками ДЮСШ, керівниками ФСТ та підзвітними 
підрозділами

План роботи відділу фізичної культури, молоді 
та спорту

протягом
місяця

Мільгевський В.М.

Із перевізниками Вирішення проблемних питань у сфері 
транспорту на період карантину

за
необхідності

Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П

Щодо роботи КП «Переяславський міський ринок» Функціонування комунальних підприємств упродовж
місяця

Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П

Із суб'єктами підприємницької діяльності, що ухиляються від 
сплати податків до місцевого бюджету

Наповнення дохідної частини міського бюджету упродовж
місяця

Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П

Щодо підготовки регуляторних актів, затверджених рішенням 
міської ради

Здійснення регуляторної політики упродовж
місяця

Г айдак В. Г. 
Лисенко О.П

2.4. Організаційно-масові заходи
Проведення інформаційних тренінгів для голів ОСББ, 
житлово-будівельних кооперативів, ініціативних груп зі 
створення ОСББ

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

за
необхіднос
ті

Огієвич О.М. 
Агейкіна О.В.

Громадські слухання по актуальним питанням:
1) загальні громадські слухання -  відкритті зустрічі щодо 

звіту міського голови про свою роботу та діяльність 
виконавчих органів Переяславської міської ради за 2021;

2) локальні громадські слухання щодо доцільності 
подальшого перебування пам’ятника монументального 
мистецтва місцевого значення «Монумент на відзначення 300- 
річчя возз’єднання України з Росією» (1961 року, охоронний 
номер 5894-Ко) на площі імені Богдана Хмельницького.

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» №  280/97-ВР від 21.05.1997 зі змінами 08-

22.02.2022

08.02.2022

Оверчук Л.М. 
Коваленко В.О. 
Скорба І.М.
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Здійснення оцінок потреб сімей та осіб, які перебувають в 
складних життєвих обставинах

.
.

Наказ Міністерства соціальної політики 
України «Про затвердження форм обліку 
роботи з сім'ями/особами, які перебувають у 
складних життєвих обставинах»

постійно Лялька Ю.М. 
Пурденко І.Г. 
М ільгевська В.І. 
Погребна М.М. 
Конченко Л.Л.

Здійснення соціального супроводу сімей, у яких виховуються 
діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування

Наказ М іністерства соціальної політики 
України «Про затвердження Державного 
стандарту соціального супроводу сімей, у яких 
виховуються діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування»

постійно Лялька Ю.М. 
Пурденко І.Г. 
М ільгевська В.І. 
Погребна М.М. 
Конченко Л.Л.

Здійснення соціального супроводження прийомної с ім 'ї Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження положення про прийомну сім ’ю», 
наказ Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту «Про затвердження Порядку 
здійснення соціального супроводження 
прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу»

постійно Лялька Ю.М. 
Пурденко І.Г.

Перевірка умов проживання дітей, які перебувають на обліку 
служби, як такі, що перебувають у складних життєвих 
обставинах, на предмет догляду, утримання та виховання на 
надання їм консультативної допомоги

Закон України «Про органи та служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про забезпечення 
соціального захисту дітей, які перебувають в 
складних життєвих обставинах»

упродовж
місяця

Борисюк Л.М. 
Лой К.І.

Перевірка дітей, які перебувають під опікою/піклуванням, 
усиновлені, на предмет догляду, утримання та виховання

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини»

упродовж
місяця

Борисюк Л.М. 
Чепіль Н.П.

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, затверджений календарний план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2022 рік

01 лютого Скляренко А. С. 
Гуріна В. М.

Концертно-розважальні програми до Дня Святого Валентина 
по клубних закладах

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної громади на 
2021-2024 роки, затверджений календарний план

до 14 
лютого

Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О. 
Керівники клубни;
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загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2022 рік

закладів

Урочистий мітинг з нагоди 32-ї річниці виведення радянських 
військ з республіки Афганістан

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної громади на 
2021-2024 роки, затверджений календарний план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2022 рік

15 лютого Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О.

Профілактичний рейд «Канікули», «Вулиця», Вокзал», 
«Підліток» в місця дозвілля молоді в вечірні та нічні години

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

17 лютого Борисюк Л.М. 
Лой К.1.

Урочисті заходи з нагоди пам'яті Героїв Небесної Сотні, 
мітинг і покладання квітів до пам’ятних знаків

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної громади на 
2021-2024 роки, затверджений календарний план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2022 рік

19-20
лютого

Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О. 
керівники клубни; 
закладів
Майстренко Т. М.

Нічна патріотична екскурсія Переяславом до Дня Героїв 
Небесної Сотні

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної громади на 
2021-2024 роки, затверджений календарний план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2022 рік

20 лютого Скляренко А.С 
Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Нічна туристична екскурсія маршрутом «Україна-1187» до 
Всесвітнього дня екскурсовода

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної громади на 
2021-2024 роки, затверджений календарний план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2022 рік

21 лютого Скляренко А.С 
Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Заходи до 152-річниці від дня народження Лесі Українки Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної громади на 
2021-2024 роки, затверджений календарний план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2022 рік

24-25
лютого

Скляренко А.С 
керівники закладі] 
культури

Лижний груповий похід до туристичних місць Переяславщини 
«Від магніту до магніту» (Маршрут: Просвітницький центр у 
Переяславі- руїни церкви св. Іллі в с. Циблі)

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної громади на 
2021-2024 роки, затверджений календарний план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2022 рік

лютий Скляренко А.С 
Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

11



Першість Переяславської міської територіальної громади з 
шахів

Згідно календаря змагань лютий Мільгевський В.М.

Чемпіонат Переяславської міської територіальної громади з 
баскетболу серед збірних шкіл (10-11 кл.), присвячені пам’яті 
Костіна В.Ф.

Згідно календаря змагань лютий Мільгевський В.М.

Першість з настільного тенісу серед жителів Переяславської 
міської територіальної громади

Згідно календаря змагань лютий Мільгевський В.М.

Чемпіонат з баскетболу серед школярів 5-6 класів Згідно календаря змагань лютий Мільгевський В.М. 
Відділ освіти

Чемпіонат з баскетболу серед школярів 10-11 класів Згідно календаря змагань лютий Мільгевський В.М.
Виїзд спортсменів громади для участі в обласних змаганнях Згідно календаря змагань лютий Мільгевський В.М.
Першість Переяславської міської територіальної громади з 
волейболу серед працівників колективів фізкультури

Згідно календаря змагань лютий Мільгевський В.М.

Першість Переяславської міської територіальної громади з 
волейболу серед працівників колективів фізкультури

Згідно календаря змагань лютий Мільгевський В.М.

Керуюча справами виконкому Тетяна ГИЧ

Скорбач
04567 - 5- 16-68
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