
ЗВІТ 
про виконання плану роботи виконавчого комітету Ужгородської міської 

ради  
за І півріччя 2016 року 

 
 Робота виконавчого комітету Ужгородської міської ради у І кварталі  
2016 року проводилась відповідно до плану роботи, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету міської ради від 29 грудня 2015 року № 422 „Про план 
роботи виконавчого комітету міської ради на І півріччя 2016 року”. 

У плані роботи виконкому на І півріччя 2016 року було заплановано 12 
засідань. Проведено – 13, із них два позачергові – “Про закінчення 
опалювального періоду”, “Про визнання рішення, що втратило чинність” та 
“Про зміну документів дозвільного характеру”. 

За результатами розгляду виконавчим комітетом прийнято  
185 рішень, із них 16 за планованими питаннями та 169 – з питань, які 
виносились на розгляд виконкому в міру надходження. Крім того, як і було 
заплановано, заслухано 4 інформації в порядку контролю. Прийняті рішення 
охоплюють такі напрями діяльності виконавчого комітету міської ради: 

 

Сфера застосування Кількість

у галузі економічного, соціального і культурного розвитку, 
планування та обліку 

3 

у галузі бюджету, фінансів та цін 13 

у галузі управління комунальною власністю 18 

у галузі житлово-комунального господарства 40 

у галузі торговельного обслуговування 28 

у галузі громадського харчування 4 

у галузі транспорту та зв’язку 14 

у галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та 
спорту 

8 

у галузі соціального захисту населення 31 

у галузі оборонної роботи 2 

у галузі забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, 
свобод і законних інтересів громадян 

10 

щодо відзначення державними нагородами України 1 

З внутрішньоорганізаційних питань 14 
 

  



2 

 

 У І півріччі 2016 року виконавчим комітетом міської ради було 
розглянуто такі планові питання: 

  1. Про затвердження складу комісії з безпеки дорожнього руху. 
2. Про затвердження складу конкурсного комітету із визначення 

автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування. 
 3.  Про затвердження лімітів на енергоносії для адміністративної будівлі 
виконкому на 2016 рік. 
 4. Про затвердження лімітів на енергоносії для закладів охорони здоров’я 
на 2016 рік. 
 5. Про затвердження лімітів на енергоносії для закладів культури  на 2016 
рік. 
 6. Про передачу об’єктів. 
 7. Про Програму відшкодування відсотків за кредитами, залученими 
фізичними та юридичними особами на впровадження енергозберігаючих 
заходів на 2016 рік. 

8. Про підсумки виконання Програми економічного і соціального 
розвитку міста за 2015  рік.  

9. Звіт про виконання бюджету міста за 2015 рік. 
10.Про організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку у 2016 

році. 
11. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг 

 12. Про стан усунення порушень, виявлених ревізією Ужгородського 
міського бюджету за 2012, 2013 роки та першого півріччя 2014 року 
 13. Про забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом на 
2016 рік. 
          14. Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків влітку 
2016 року. 

15. Звіт про виконання  бюджету міста за І квартал 2016 року. 
16. Про підсумки опалювального сезону 2015-2016 років та заходи з 

підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років. 
Станом на 29 червня 2016 року у відділі організаційної роботи та 

внутрішньої політики міської ради на контролі перебувало 33 рішення 
виконавчого комітету. Інформації по всіх рішеннях надані виконавчому 
комітету своєчасно, 12 рішень виконавчого комітету було знято з контролю у 
зв’язку з виконанням, решта – залишаються на подальшому контролі. 
 Підготовка матеріалів для розгляду виконавчим комітетом 
організовувалась з дотриманням норм Регламенту виконавчого комітету. 
 Порядки денні засідань виконавчого комітету міської ради, проекти 
рішень та рішення, ухвалені на його засіданнях, оприлюднювалися на 
офіційному сайті Ужгородської  міської ради.  
 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 


