
 

УКРАЇНА 
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 

м. ВАРАШ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
міського голови 

 
____________ 2022 року              №_______________ 

    

Про план роботи виконавчих 

органів Вараської міської ради  

на травень  2022 року 

 

Розглянувши пропозиції подані структурними підрозділами виконавчих 

органів Вараської міської ради, відповідно до п. 2.4 Регламенту виконавчого 

комітету міської ради, затвердженого  рішенням  міської ради  від 29.03.2013 

№781, рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 29.12.2021 

№417 «Про перспективний план роботи виконавчого комітету Вараської міської 

ради на 2022 рік та І квартал 2022 року», керуючись пунктом 20 частини 

четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 1. Затвердити план роботи виконавчих органів Вараської міської ради на 

травень 2022 року №3120-ПЛ-02-22  (додається). 

 

 2. Заступникам міського голови, керуючому справами, керівникам 

структурних підрозділів виконавчих органів міської ради: 

 2.1. Скоординувати діяльність згідно з розподілом функціональних 

обов’язків та забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених 

відповідним планом роботи. 

 2.2. Інформацію про виконання плану роботи виконавчих органів міської 

ради за травень 2022 року подати до 5 червня 2022 року організаційному відділу 

управління документообігу та організаційної роботи для узагальнення. 

 

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 

міського голови, керуючого справами відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                        Олександр МЕНЗУЛ 
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[Введите текст] 

 

   Додаток   

до розпорядження міського голови 

___________2022 року №________ 

 
 

П Л А Н 

роботи виконавчих органів Вараської міської ради на травень 2022 року 

№3120-ПЛ-02-22 
 

Зміст  заходу Обґрунтування 

необхідності 

здійснення 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Засідання виконавчого комітету 

Про затвердження заходів з підготовки 

господарського комплексу на території 

Вараської міської територіальної громади 

до роботи в осінньо-зимовий період 2022-

2023 року 

Закону України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

24 Д.Ющук 

Про підготовку та проведення конкурсу 

щодо визначення виконавця надання 

послуг з вивезення побутових відходів на 

території Вараської міської 

територіальної громади 

Закону України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

24 Д.Ющук 

Про закінчення опалювального періоду 

2021-2022 років на території Вараської 

міської територіальної громади 

Закону України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

24 Д.Ющук 

Про схвалення проєкту рішення міської 

ради «Про внесення змін до бюджету 

Вараської міської  територіальної громади 

на 2022 рік» 

 

Закону України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

24 В.Тацюк 

Про розгляд звіту щодо виконання 

бюджету Вараської міської  

територіальної громади за І квартал 2022 

року 

 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

24 В.Тацюк 

Питання соціально-правового захисту 

прав дітей 

Постанова КМУ від 

24.09.2008 № 866 

24 А.Ільїна 

Питання, які будуть розглядатися при заступниках 

міського голови 

Апаратні наради при міському голові Регламент 

виконавчого комітету 

Щовівтор-

ка 

 

Заступники 

міського голови, 

керуючий 

справами 

Засідання комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті 

Вараської міської ради 

Рішення виконавчого 

комітету  

від 25.11.2021 №386  

зі змінами  

від  25.01.2022  

№7400-РВ-17-08 

Впродовж 

місяця 

О.Мензул 

Р.Хондока 

А.Ільїна 

О.Самохіна 

В.Шпак 

 

 

$f8ABB0|PYWRWw¢¤¡¤¡¤¡®¡° 



[Введите текст] 

 

Засідання тимчасової комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій, 

інших соціальних виплат та дотримання 

норм законодавства в частині мінімальної 

заробітної плати, легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення 

Рішення виконавчого 

комітету  

від 25.01.2022  

№7140-РВ-16-08 

За окремим 

графіком 

Р.Хондока 

С.Осадчук 

О.Труфанова 

 

Засідання комісії з питань розрахунків 

обсягів компенсації за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян, які 

перевозяться автомобільним транспортом 

загального користування, за рахунок 

коштів міського бюджету 

Рішення виконавчого 

комітету від 

06.09.2021 №280 

зі змінами від 

25.01.2022  

№7132-РВ-14-08 

Впродовж 

місяця 

Р.Хондока 

І.Воскобойник 

Н.Швець 

Засідання комісії з питань призначення  

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам  

Рішення виконавчого 

комітету 

від 25.01.2022  

№7130-РВ-19-08 

По мірі 

надходжен

ня 

відповідни

х питань 

Р.Хондока 

С.Осадчук 

Г.Ошурко 

Засідання робочої групи з питань 

розробки Плану місцевого економічного 

розвитку Вараської міської 

територіальної громади 

Рішення Вараської 

міської ради від 

18.08.2020 №1819 

«Про приєднання до 

ініціативи 

Європейського Союзу 

для країн Східного 

Партнерства «Мери за 

економічне 

зростання» 

Впродовж 

місяця 

І.Воскобойник 

І.Барабух 

Засідання робочої групи з питань 

залучення інвестицій в економіку 

Вараської міської територіальної громади 

Рішення виконавчого 

комітету від 

23.02.2021 №25  

зі змінами 

 від 25.01.2022 

№7220-РВ-5-08 

Впродовж 

місяця 

О.МензулІ. 

Воскобойник 

Н.Ковалевич 

Засідання робочої групи з координації дій 

органів виконавчої влади щодо 

забезпечення податкових та інших 

надходжень 

 

Рішення виконавчого 

комітету від 

23.11.2017 №194  

зі змінами від 

25.01.2022  

№7320-РВ-4-08 

Впродовж 

місяця 

І.Воскобойник 

Ж.Гальчик 

Ю.Якуш 

 

 

Засідання координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва при міському 

голові  

Розпорядження 

міського голови від 

21.03.2014 №61-р  

зі змінами 

 від  06.01.2022  № 2-р 

Впродовж 

місяця 

О.Мензул 

Д.Стецюк 

О.Ковальчук  

Засідання Економічного штабу   Вараської 

МТГ 

Розпорядження 

міського голови від 

18.03.2022 №52-р  

РОД-22-7200 

Впродовж 

місяця 

Д.Ющук 

І.Барабух 

І.Черевач 

Засідання керівного комітету з організації 

розробки Стратегії розвитку Вараської 

МТГ на період до 2027 року та плану 

заходів з її реалізації 

Розпорядження 

міського голови від 

20.04.2021 №104-р 

Впродовж 

місяця 

І.Барабух 

Н.Зубрецька 

Н.Ковалевич 
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Засідання комісії по визначенню 

кандидатур на присвоєння почесного 

звання України «Мати-героїня» 

Рішення виконавчого 

комітету від 

20.09.2021  №310 

 зі змінами 

 від 25.01.2022  

№7132-РВ-14-08 

Впродовж 

місяця 

Р.Хондока 

С.Осадчук 

Н.Швець 

 

Засідання комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Вараської міської територіальної 

громади 

Рішення виконавчого 

комітету від  

21.12.2020 №298 зі 

змінами від 22.02.2022 

№33-РВ-22 

За 

потребою 

О.Мензул 

І.Воскобойник 

В.Гавришкевич 

А.Тонкошкурий 

В.Яйченя 

Засідання комісії з питань нагородження 

виконавчого комітету 

Розпорядження 

міського голови від 

22.10.2018 №317-р    зі 

змінами від 04.12.2020 

№283 -р 

За 

потребою 

С.Денега 

Р.Хондока 

П.Симонюк 

Засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті міської ради 

Рішення виконавчого 

комітету від 

23.02.2021 №30 зі 

змінами 16.12.2021 

№407 

За наявно- 

сті мате- 

ріалів 

С.Денега 

 

Засідання постійно діючої комісії з питань 

розгляду звернень громадян 

 

Рішення виконавчого 

комітету  

від 28.02.2019 №4            

зі змінами від 

21.12.2020 №287 

Впродовж 

місяця 

О.Мензул 

С.Денега 

І.Герук 

Контроль за виконанням документів органів влади 

вищого рівня та виконавчого комітету 

Розпорядження  голови ОДА  від 

14.02.2020 № 77  «Про план на 2021-2023 

роки із реалізації Стратегії розвитку 

Рівненської області на період до 2027 

року» 

Контроль за 

виконанням 

розпорядження  

голови  

облдержадміністрації 

1 І. Барабух 

Рішення виконавчого комітету  від 

28.01.2016 № 11 «Про організацію роботи 

із забезпечення соціальної адаптації 

демобілізованих осіб» 

Контроль за 

виконанням рішення 

виконкому 

2 С. Осадчук 

 

 

Розпорядження   голови  ОДА від 

05.10.2009 № 379 «Про проведення сезону 

безпеки на водних об`єктах області» 

Контроль за 

виконанням рішення 

виконавчого комітету 

5 А. Тонкошкурий 

Розпорядження міського голови  від 

19.05.2017 № 186-р «Про забезпечення 

контролю за виконанням договорів 

оренди земельних ділянок» 

Контроль за 

виконанням міського 

голови  

5 В. Тацюк 

Розпорядження голови ОДА  від 

27.03.2015 № 139 «Про організацію 

роботи із забезпечення соціальної 

адаптації демобілізованих» 

Контроль за 

виконанням 

розпорядження 

голови 

облдержадміністрації 

10 С. Осадчук 

Розпорядження голови ОДА від 

07.04.2020 № 219 «Про посилення 

контролю за раціональним 

використанням бюджетних коштів, 

Контроль за 

виконанням 

розпорядження 

10 Д. Ющук 
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передбачених для закупівлі електричної 

енергії та природного газу» 

голови 

облдержадміністрації 

Розпорядження голови ОДА від 

21.03.2013 № 145 «Про затвердження 

Положення про проведення в області 

місячника «Спорт для всіх – спільна 

турбота» 

Контроль за 

виконанням 

розпорядження 

голови 

облдержадміністрації 

10 А.Шкабура 

Розпорядження голови ОДА від 

27.03.2013 № 159 «Про проведення в 

області місячника «Спорт для всіх – 

спільна турбота» 

Контроль за 

виконанням 

розпорядження 

голови 

облдержадміністрації 

10 А.Шкабура 

Розпорядження голови ОДА від 

28.03.2008 № 124 «Про проведення в 

області місячника Червоного Хреста» 

Контроль за 

виконанням 

розпорядження 

голови 

облдержадміністрації 

15 О. Базелюк 

Проведення перевірок, надання практичної допомоги 

структурними підрозділами 

Нарахування   плати згідно  договорів на 

право тимчасового користування місцем 

за розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами.  

Функціональні 

повноваження 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства, майна 

та будівництва 

1-13  Л.Вітренко 

Ж.Котяш 

Контроль за охопленням навчанням та 

виготовлення документів про освіту для 

внутрішньо переміщених осіб в закладах 

загальної середньої освіти Вараської 

міської територіальної громади 

План роботи 

управління освіти на 

2022 рік 

Впродовж 

місяця 

М.Куськовець 

Моніторинг щодо підготовки 

перспективної мережі закладів освіти 

Вараської міської територіальної громади  

на 2022-2023 навчальний рік 

План роботи 

управління освіти 

виконавчого комітету 

на 2022 рік 

Впродовж 

місяця    

А.Горайчук, 

М.Куськовець, 

І.Шама, 

Л.Мельник 

Контроль за формуванням списків щодо 

набору учнів 1-х класів та електронної 

реєстрації в закладах загальної середньої 

освіти   

 

План роботи 

управління освіти 

виконавчого комітету  

на 2022 рік 

Впродовж 

місяця 

М.Куськовець 

Моніторинг динаміки розвитку дітей з 

особливими  освітніми потребами шляхом 

взаємодії з їх батьками (законними 

представниками) та закладами освіти, в 

яких вони навчаються 

   План роботи 

управління освіти 

виконавчого комітету  

на 2022 рік 

Впродовж 

місяця 

Н.Шаблевська 

Здійснення заходів та проведення 

перевірки, передбаченої Законом України  

«Про очищення влади», а також  

здійснення заходів на виконання Закону 

України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» 

Розпорядження 

міського голови  від 

24.03.2016 №71-р 

Впродовж 

місяця 

О.Тарадюк 

П.Симонюк 
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Перевірка звітності комунальних 

підприємств міста з використання коштів 

згідно діючих Програм 

Функціональні 

повноваження 

департаменту ЖКГМБ 

Впродовж 

місяця 

І.Савченко 

 

Розроблення Правил утримання та 

поводження з тваринами у Вараській МТГ 

(регуляторна діяльність) 

Функціональні 

повноваження 

департаменту ЖКГМБ 

Впродовж 

місяця 

О.Устич 

О.Іщик 

 

Розроблення Правил розміщення 

рекламних засобів (реклами) у Вараській 

МТГ  

Функціональні 

повноваження 

департаменту ЖКГМБ 

Впродовж 

місяця 

О.Устич 

О.Іщик 

 

Ведення роботи щодо оренди нерухомого 

та іншого індивідуально визначеного 

майна в електронній торговій системі 

Прозоро Продажі (ЕТС) 

Функціональні 

повноваження 

департаменту  

ЖКГМБ 

Впродовж 

місяця 

С.Жмурак 

К.Жданюк 

О.Чех 

Опрацювання документів щодо 

здійснення приймання/передачі 

нерухомого майна та іншого 

індивідуально визначеного майна з 

балансу на баланс між комунальними 

підприємствами територіальної громади 

Функціональні 

повноваження 

департаменту  

ЖКГМБ 

Впродовж 

місяця 

К.Жданюк 

С.Міхеєва 

О.Чех 

Проведення обстеження об’єктів та 

складання кошторисної документації на 

роботи, які будуть здійснюватися за 

рахунок бюджетних коштів у 2022 році 

Функціональні 

повноваження 

департаменту  

ЖКГМБ 

Впродовж 

місяця 

А.Катрук 

Р.Пешко 

О.Шама 

 

Підготовка переліку закупівель на розгляд 

Економічної ради у 2022 році згідно 

бюджетних призначень 

Функціональні 

повноваження 

департаменту  

ЖКГМБ 

Впродовж 

місяця 

О.Колбун 

Проведення місячної звітності Є-Дата-

Єдиного вебпорталу виконання публічних 

коштів 

Функціональні 

повноваження 

Впродовж 

місяця 

Н.Кедич 

О.Колбун 

Н.Мацюк 

Розробка та оприлюднення умов оренди Функціональні 

повноваження 

департаменту  

ЖКГМБ 

Впродовж 

місяця 

К.Жданюк 

Оновлення Реєстру нерухомого майна 

департаменту на платформі ДокПроф та 

коригування Реєстру транспортних 

засобів  у відповідності до свідоцтв про 

реєстрацію транспортних засобів 

Функціональні 

повноваження 

департаменту  

ЖКГМБ 

Впродовж 

місяця 

С.Жмурак 

С.Міхеєва 

О.Чех 

Проведення перевірки достовірності та 

повноти інформації про доходи і 

майновий стан осіб, які входять до складу 

сім’ї, що звертається за призначенням 

державної соціальної допомоги 

Функціональні 

повноваження 

департаменту 

соціального захисту 

та гідності 

Впродовж 

місяця 

Т.Винник 

Здійснення аналізу роботи сектору з 

питань: 

- державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень; 

- державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців; 

Функціональні 

повноваження 

департаменту 

соціального захисту 

та гідності 

Впродовж 

місяця 

Л.Антонюк 
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- реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання фізичних осіб 

Здійснення контролю за додержанням 

суб’єктами надання адміністративних 

послуг  строку розгляду справ та 

прийняття рішень 

Функціональні 

повноваження сектору 

«Адміністратор» 

відділу «ЦНАП» 

департаменту 

соціального захисту 

та гідності 

Впродовж 

місяця 

Л.Шолом, 

спеціалісти 

відділу 

Здійснення моніторингу призначення та 

виплати державної соціальної допомоги і 

проведення аналізу причин порушення 

законодавства з питань надання 

державної соціальної допомоги 

Функціональні 

повноваження 

департаменту 

соціального захисту 

та гідності 

Впродовж 

місяця 

Т.Винник 

Проведення перевірки достовірності та 

повноти інформації про фактичне місце 

проживання (перебування) внутрішньо 

переміщених осіб за рішенням директора 

департаменту або його заступника та 

складання за результатами такої 

перевірки актів обстеження матеріально-

побутових умов сім’ї 

Функціональні 

повноваження 

департаменту 

соціального захисту 

та гідності 

Впродовж 

місяця 

Т.Винник 

Здійснення контролю за правильністю 

прийняття рішень з призначення та 

надання всіх видів державної соціальної 

допомоги 

Функціональні 

повноваження 

департаменту 

соціального захисту 

та гідності 

Впродовж 

місяця 

Л.Рогозюк 

Забезпечення проведення звірки 

інформації про осіб, які перебувають на 

обліку як одержувачі допомог сім’ям з 

дітьми та зареєструвалися в Державній 

службі зайнятості з призначенням 

допомоги по безробіттю 

Функціональні 

повноваження 

департаменту 

соціального захисту 

та гідності 

Впродовж 

місяця 

Т.Гаврилюк  

Оновлення дислокації  суб’єктів 

господарювання, які здійснюють 

діяльність на території Вараської міської 

територіальної громади 

Лист департаменту 

економічного 

розвитку і торгівлі 

РОДА від 17.06.2021 

№вих.-6269/0/01-25/21 

Впродовж 

місяця 

О.Ковальчук 

Н.Миколаєнко 

Моніторинг цін на визначений перелік 

товарів  

Розпорядження 

начальника обласної 

військової 

адміністрації від 

11.03.2022 №19 «Про 

контроль за 

встановленням цін на 

товари» 

Впродовж 

місяця 

О.Ковальчук 

Н.Миколаєнко 

Моніторинг земельних активів громади та 

формування інвестиційних пропозицій 

типу «Greenfield» 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні», реалізація 

основних напрямків 

«Нової економічної 

політики» Уряду 

України в частині 

Впродовж 

місяця 

Н. Ковалевич 

 К.Будь 



[Введите текст] 

 

реалізації програми з 

релокації українських 

підприємств, які 

знаходяться у зоні 

активних бойових дій. 

 

Моніторинг, збір та систематизації 

інформації щодо об'єктів нерухомості 

державної, комунальної і приватної форм 

власності та формування інвестиційних 

пропозицій типу «Brownfield» 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні», реалізація 

основних напрямків 

«Нової економічної 

політики» Уряду 

України в частині 

реалізації програми з 

релокації українських 

підприємств, які 

знаходяться у зоні 

активних бойових дій, 

Промоція 

інвестиційної 

привабливості 

громади 

Впродовж 

місяця 

Н. Ковалевич 

К.Будь 

Моніторинг реалізації об’єктів релокації 

підприємств на територію Вараської МТГ 

 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні», реалізація 

основних напрямків 

«Нової економічної 

політики» Уряду 

України в частині 

реалізації заходів з 

релокації українських 

підприємств, які 

знаходяться у зоні 

активних бойових дій 

Впродовж 

місяця 

І.Барабух  

Н. Ковалевич 

К.Будь 

Надання методичних і практичних 

роз’яснень відповідальним за подання 

відомостей періодичного поновлення бази 

даних Реєстру та уточнення відомостей 

внесених до Державного реєстру виборців 

Закон України «Про 

Державний реєстр 

виборців», 

Положення про відділ 

ведення Державного 

реєстру виборців 

Впродовж 

місяця 

О.Данілко 

Н.Ярута 

 

Перевірка та погодження висновків 

державних фіскальних органів про 

повернення помилково та/або надміру 

сплачених податків, зборів (обов’язкових 

платежів), які зараховані до бюджету ТГ 

 Бюджетний кодекс 

України, наказ МФУ 

від 15.12.2015 №1146 

Впродовж 

місяця 

В.Тацюк 

О.Хандучка 

Л.Гузей 

Ю.Якуш 

Аналіз та перевірка: 

-  звітів про виконання місцевого  

бюджету за доходами; 

- місячного звіту про виконання 

бюджету громади за квітень 2022 

року. 

Бюджетний кодекс 

України 

Впродовж 

місяця 

 

Працівники 

фінансового 

управління 
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Аналіз пропозицій головних 

розпорядників бюджетних коштів  щодо 

уточнення  бюджету міської ТГ на 2022 

рік 

Бюджетний кодекс 

України 

Впродовж 

місяця 

 

Працівники 

фінансового 

управління 

Прийом та перевірка паспортів 

бюджетних програм головних 

розпорядників бюджетних коштів 

Бюджетний кодекс 

України, наказ Мінфіну 

від 26.08.2014 №836 

 

В.Тацюк 

Р.Котяш 

Координація головних розпорядників 

бюджетних коштів з питань складання 

паспортів бюджетних програм в новій 

редакції 

Наказ Міністерства 

фінансів від 26.08.2014 

№836 

Впродовж 

місяця 

 

В.Тацюк 

Р.Котяш 

Перевірка кошторисів головних 

розпорядників бюджетних коштів  

Постанова КМУ від 

28.02.2002 №228 

Впродовж 

місяця 

 

Працівники 

фінансового 

управління 

Перевірка  поданих від головних 

розпорядників бюджетних коштів даних 

щодо моніторингу та оцінки 

ефективності виконання бюджетних 

програм  за 2021 рік 

Наказ Мінфіну  

від 26.08.2014 №836 

Впродовж 

місяця 

 

Працівники 

фінансового 

управління 

Забезпечення контролю за недопущенням 

росту дебіторської та кредиторської 

заборгованості  бюджету міської ТГ 

Розпорядження 

голови РОДА  

від 29.10.2013  №564, 

від 25.02.2014  № 69, 

від 05.05.2015,  

від 05.02.2016 №37 

№136, 

Впродовж 

місяця 

 

 

 

Працівники 

фінансового 

управління 

Підготовка документів: для 

містобудівного кадастру, будівельних 

паспортів забудовникам, паспортів 

прив’язки тимчасових споруд, про 

відповідність адрес об’єктів нерухомості, 

містобудівних умов та обмежень забудови 

об’єкта будівництва, наказів на 

присвоєння адрес, викопіювань на 

замовлення фізичних та юридичних осіб 

Функціональні 

повноваження відділу 

архітектури та 

містобудування   

Впродовж 

місяця 

Н.Колесінська 

Д.Левончук 

Координація роботи по найменуванню, 

перейменуванню та ведення реєстру  

вулиць, провулків, майданів 

Функціональні 

повноваження відділу 

архітектури та 

містобудування 

виконавчого комітету 

Впродовж 

місяця 

Н.Колесінська 

Аналіз повноти та достовірності 

інформації про пільговиків, що 

обліковуються в ЄДАРП 

Постанова КМУ від 

29.01.2003 №117 

Впродовж 

місяця 

Є.Кендиш 

Н.Серховець 

 

Технічний супровід засідань міської ради, 

виконавчого комітету, постійних 

депутатських комісій,  нарад 

Положення про відділ 

програмно-

комп’ютерного 

забезпечення 

Впродовж 

місяця 

І.Кущик 

О.Жуковська 

Н.Артемчук 

В.Козодой 

Надання методичної, за потреби 

практичної, допомоги відповідальним за 

діловодство та архівний підрозділ з 

питань архівної справи та діловодства 

Функціональні 

повноваження 

управління 

документообігу та 

організаційної роботи 

Впродовж 

місяця 

О.Бабич 
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Проведення рейдів-перевірок щодо 

дотримання в громадських місцях 

правопорядку та етичних норм стосовно 

дітей 

ЗУ «Про охорону 

дитинства», спільний 

графік проведення 

рейдів-перевірок 

Впродовж 

місяця 

А.Ільїна 

О.Самохіна 

С.Кречик 

В.Шпак 

С.Пашко 

Проведення роботи щодо захисту  

майнових та житлових прав малолітніх та 

неповнолітніх дітей. Здійснення 

перевірки умов проживання та виховання 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та усиновлених 

дітей.  

Закону України «Про 

органи і служби у 

справах дітей та 

спеціальні установи 

для дітей», Закону 

України «Про 

забезпечення 

організаційно-

правових умов 

соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування», та ін. 

нормативно-правових 

документів. 

Впродовж 

місяця 

А.Ільїна 

О.Самохіна 

С.Кречик 

В.Шпак 

Здійснення прийому громадян з питань 

призначення та надання державних 

соціальних допомог, субсидій та 

компенсацій 

Функціональні 

повноваження 

департаменту 

соціального захисту 

та гідності 

Впродовж 

місяця 

Л.Черук 

Т.Васильченко 

О.Федінчик 

Здійснення перевірки діяльності закладів 

охорони здоров’я щодо організації 

фінансового, кадрового та матеріально-

технічного забезпечення 

Функціональні 

повноваження 

департаменту 

соціального захисту 

та гідності 

Впродовж 

місяця 

В.Михайловська 

В.Шаблій 

Здійснення контролю за підготовкою 

проєктно - кошторисної документації по 

капітальному ремонту частини будівлі 

комунального некомерційного 

підприємства Вараської міської ради 

«Вараська багатопрофільна лікарня»   

Функціональні 

повноваження 

департаменту 

соціального захисту 

та гідності 

Впродовж 

місяця 

В.Михайловська 

В.Шаблій 

Здійснення формування та наповнення 

Централізованого банку даних з проблем 

інвалідності 

Функціональні 

повноваження 

департаменту 

соціального захисту 

та гідності 

Впродовж 

місяця 

І.Колдун 

Контроль за цільовим використанням 

коштів одноразової допомоги при 

народженні дитини 

Постанова КМУ від 

30.10.2014 №623 

Впродовж 

місяця 

Спеціалісти 

ВМЦСС 

Проведення оцінки потреб та  здійснення 

соціального супроводу сімей/осіб, які 

опинились у складних життєвих 

обставинах 

Постанова КМУ від 

01.06.2020  

№ 587 

Впродовж 

місяця 

Спеціалісти  

ВМЦСС 

Здійснення заходів державного 

архітектурно-будівельного контролю, на 

Функціональні 

повноваження відділу 

Протягом 

місяця 

Ю.Левчук 

Л.Шкіндер 
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території Вараської міської 

територіальної громади 

 

державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю  

 

Здійснення контролю за дотриманням 

підприємствами, установами 

організаціями, громадянами вимог 

Законів України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про відходи», 

інших нормативно – правових актів, що 

регулюють відносини в цій сфері у 

порядку встановленому законодавством 

Положення 

управління безпеки та 

внутрішнього 

контролю ВК ВМР 

Впродовж 

місяця  

В.Прокопович 

А.Скібчик 

Р.Ляскун 

О.Климук 

 

Здійснення контролю щодо проведення 

навчання СОН, СОТ на підприємствах, 

установах та організаціях міста 

 

 

Доручення першого 

заступника голови 

Рівненської ОДА 

№160/01-61/17 від 

24.11.2017 року. 

Згідно 

плану – 

графіку 

проведення 

А.Тонкошкурий 

В.Гавришкевич 

 

Проведення рейдів щодо додержання 

підприємствами, організаціями і 

громадянами законодавства у сфері 

благоустрою, озеленення, охорони 

навколишнього природного середовища 

на території Вараської міської 

територіальної громади 

Положення 

управління безпеки та 

внутрішнього 

контролю ВК ВМР. 

Впродовж 

місяця 

 

В.Прокопович 

А.Скібчик 

О.Климук 

Р.Ляскун 

 

Участь у заходах по впорядкуванню 

стихійної торгівлі на приринкових 

територіях 

Протокол апаратної 

наради при міському 

голові від 25.05.2021 

№1001-ПТ-02.1-16-48-

21 

Впродовж 

місяця 

 

А. Скібчик 

О.Климук 

Р.Ляскун 

 

Проведення перевірок закладів торгівлі і 

громадського харчування, які реалізують 

населенню алкогольні напої та тютюнові 

вироби в місцях масового відпочинку 

дітей 

ЗУ «Про охорону 

дитинства», спільний 

графік проведення 

рейдів-перевірок 

Впродовж 

місяця 

А.Ільїна 

О.Самохіна 

В.Шпак 

С.Кречик 

С.Пашко 

Надання консультацій суб’єктам звернень 

щодо процедури надання 

адміністративних послуг 

Положення 

департаменту 

соціального захисту 

та гідності 

Впродовж 

місяця 

Л.Шолом 

 

Здійснення візуального та 

автоматизованого контролю за повнотою  

і коректністю персональних даних 

Державного реєстру виборців 

Постанова ЦВК від 

11.03.2009 року №14 

Впродовж 

місяця 

О.Данілко 

Н.Ярута 

Проведення обстеження матеріально-

побутових умов проживання сімей, у яких 

виховуються діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування, 

діти, усиновлені діти,  які перебувають в 

складних життєвих обставинах; вжиття 

заходів щодо їх  соціально-правового 

захисту 

ЗУ «Про органи і 

служби у справах 

дітей та спеціальні 

установи для дітей», 

ЗУ «Про забезпечення 

організаційно-

правових умов 

соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

Впродовж 

місяця 

В.Шпак 
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батьківського 

піклування» 

Здійснення контролю за дотриманням 

підприємствами, установами, 

організаціями, громадянами вимог 

чинного земельного законодавства 

Положення про відділ 

земельних ресурсів  

 

Впродовж 

місяця 

 

О.Власова 

Л.Моніч 

 

Ведення обліку, аналізу, моніторингу 

земель територіальної громади  

Положення про відділ 

земельних ресурсів  

 

Впродовж 

місяця 

О.Трохимчук 

Здійснення аналітичного обліку 

використання земельних ресурсів 

громади, відповідно до оформлених 

правовстановлюючих документів на 

земельні ділянки та забезпечує створення 

відповідної електронної бази даних 

Положення про 

відділ земельних 

ресурсів 

Впродовж 

місяця 

О.Трохимчук 

О.Пляшко 

 

Упорядкування даних електронної бази 

даних земельних ресурсів Вараської 

міської ради 

Положення про 

відділ земельних 

ресурсів 

Впродовж 

місяця 

О.Трохимчук 

О.Пляшко 

 

Ведення реєстру земельних ділянок з 

нанесенням на їх на карту Вараської МТГ  

з застосуванням ПЗ QGIS 

Положення про 

відділ земельних 

ресурсів 

Впродовж 

місяця 

О.Трохимчук 

О.Пляшко 

 

Ведення обліку укладених та 

зареєстрованих договорів, що 

посвідчують право користування 

земельними ділянками комунальної 

власності 

Положення про 

відділ земельних 

ресурсів 

Впродовж 

місяця 

Л.Моніч 

Збір та оновлення даних щодо Садово-

городніх товариств на території Вараської 

МТГ 

Функціональні 

повноваження 

Впродовж 

місяця 

О.Трохимчук 

О.Пляшко 

 

Вивчення умов проживання та потреби 

одиноких пенсіонерів, осіб з інвалідністю, 

багатодітних сімей, малозабезпечених 

жителів Вараської МТГ 

Положення про 

територіальний центр 

Впродовж 

місяця 

О.Печончик 

І.Басюк 

Г.Кньовець 

 

Здійснення контролю за: 

- забезпеченням надання реабілітаційних 

послуг на програмі стаціонарного 

денного перебування на базі ЗДО №4; 

-  за організацією харчування; 

- дотриманням правил поведінки в умовах 

воєнного сану; 

- дотриманням працівниками центру 

інструкцій з ОП, ПБ, ЦЗ, ПВР 

Положення про 

Вараський міський 

центр комплексної 

реабілітації для осіб з 

інвалідністю  

імені З.А.Матвієнко 

Впродовж 

місяця 

Н.Федінчик 

 

Забезпечення ведення діловодства, аналіз, 

узагальнення, контроль за повнотою та 

своєчасністю розгляду звернень громадян 

та депутатів 

Положення 

департаменту 

соціального захисту 

та гідності 

Впродовж 

місяця 

Ю.Рошук 

Забезпечення проведення моніторингу 

стану виплати заробітної плати на 

підприємствах громади 

Положення 

департаменту 

соціального захисту 

та гідності 

Впродовж 

місяця 

О.Труфанова 
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Моніторинг, аналіз публічних закупівель 

на підприємствах, установах, 

організаціях, які підзвітні Вараській 

міській раді та виконавчому комітету 

Положення про 

управління правового 

забезпечення 

виконавчого комітету 

ВМР 

Впродовж 

місяця 

В. Волох 

Надання юридичної допомоги відділам та 

управлінням виконавчого комітету 

Вараської міської ради, перевірка на 

предмет відповідності чинному 

законодавству проєктів рішень міської 

ради, виконавчого комітету та 

розпоряджень міського голови, надання 

висновків, зауважень, пропозицій у разі 

виявлення невідповідності 

Положення про 

управління правового 

забезпечення 

виконавчого комітету 

ВМР 

Впродовж 

місяця 

О.Долюк 

О.Процун 

О. Гоштук 

Л.Шершень 

 

 

 

 

 

Наради, семінари, навчання 

Консультативна допомога керівникам 

закладів дошкільної освіти  в 

запровадженні дистанційних форм роботи 

з дітьми 

План роботи 

Вараського ЦПРПП 

на 2022 рік 

Впродовж 

місяця 

О.Матвіюк 

Тренінг  для внутрішньо переміщених 

дітей шкільного віку ( учні 10-11 кл.)  та 

їх батьків 

План роботи 

Вараського ЦПРПП 

на 2022 рік 

Впродовж 

місяця 

Н.Тарасюк, 

директори ЗЗСО 

Онлайн-засідання спільноти практичних 

психологів та соціальних педагогів 

Вараської міської територіальної громади  

План роботи 

Вараського ЦПРПП 

на 2022 рік 

Впродовж 

місяця 

О.Матвіюк 

Н.Тарасюк 

Вебінар для педагогічних працівників 

ЗДО «Професійний стандарт «Вихователь 

закладу дошкільної освіти»» 

План роботи 

Вараського ЦПРПП 

на 2022 рік 

Впродовж 

місяця 

О.Матвіюк 

Вебінар «Інфомедійна грамотність на 

уроках української мови» для вчителів 

закладів загальної середньої освіти 

Вараської міської територіальної громади 

План роботи 

Вараського ЦПРПП 

на 2022 рік 

Впродовж 

місяця 

О.Матвіюк 

Семінар для заступників директорів ЗЗСО 

Вараської міської територіальної громади  

«Формувальне оцінювання в НУШ. 

Важливість наступності» 

План роботи 

Вараського ЦПРПП 

Впродовж 

місяця 

О.Матвіюк.  

Є.Сахнюк 

 

Проведення економічних занять, 

семінарів з питань бюджетного, 

податкового та антикорупційного 

законодавства, участь у вебінарах з 

питань бюджетного законодавства 

Закон України «Про 

службу в органах 

місцевого 

самоврядування» 

Впродовж 

місяця 

Працівники 

фінансового 

управління 

Коригування плану евакуації 

(тимчасового відселення) населення 

Вараської МТГ 

Наказ МНС України 

від 10.07.2017 №579 

«Про затвердження 

Методики планування 

заходів з евакуації»  

Впродовж 

місяця 

А. Тонкошкурий 

В. Гавришкевич 

Коригування (розроблення) плану 

реагування на радіаційній аварії на ВП 

«Рівненська АЕС» ДП «НАЕК 

«Енергоатом», ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Вараської МТГ 

Наказ МНС України 

№339 від 06.05.2008 

року. 

Впродовж 

місяця 

А. Тонкошкурий 

В. Гавришкевич 
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Масові заходи 

Виставка пасхальних композицій, 

виробів, писанок 

 

План роботи 

Вараського МЦ СС 

2-6  Керівники   

гуртків ВМЦСС 

Акція «Чисті руки» до Всесвітнього дня 

гігієни рук. Бесіда «Хвороби брудних 

рук»  

План роботи 

Вараського МЦ СС 

5  Спеціалісти 

ВМЦСС 

Майстер-клас «Відшивання чоловічої 

сорочки клуб рукодільниць «Поліська 

перлина»    

План  роботи  

департаменту 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

06 Р.Семенюк 

 

 

 

Святковий концерт та заходи  приурочені 

до Дня матері  

План  роботи  

департаменту 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

08 Н.Петрович 

М. Ковбасюк 

Реквієм – спомин до Дня пам’яті та 

примирення 

План  роботи  

департаменту 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

08 Н.Петрович, 

М. Ковбасюк 

Тематичний захід «Мамо, я ангелом 

прийду до тебе» 

План  роботи  

департаменту 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

15 В.Обруснік 

Майстер – клас  із заслуженим майстром 

народної творчості України Іваном 

Коваленасом (різьба по дереву) 

План  роботи  

департаменту 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

17 М. Ковбасюк 

Заходи, приурочені Всесвітньому Дню 

родини  

План  роботи 

управління освіти 

виконавчого комітету  

17 Л.Мельник, 

керівники 

закладів   

Заходи з вшанування Дня пам’яті жертв 

політичних репресій 

План  роботи 

управління освіти 

виконавчого комітету  

18 Л.Мельник, 

керівники 

закладів   

Заходи, присвячені  вшануванню пам'яті 

жертв геноциду кримсько-татарського 

народу  

План  роботи 

управління освіти  

виконавчого комітету  

18 Л.Мельник 

 

Відзначення Дня вишиванки  План  роботи 

управління освіти  

виконавчого комітету  

19 Л.Мельник, 

керівники 

закладів освіти 

Заходи з відзначення Дня Європи  та Дня 

науки  

План  роботи 

управління освіти 

виконавчого комітету  

19, 20 Л.Мельник, 

керівники 

закладів   

Флешмоб до Дня вишиванки, 

мистецька акція до Дня вишиванки 

План роботи 

департаменту 

культури, туризму, 

молоді та спорту та  

Вараського МЦ СС  

19, 20  В.Обруснік 

Н.Кирильчук, 

О.Йонік, 

М.Шершень. 

І.Лавренчук, 

спеціалісти 

ВМЦСС, 

Заходи приурочені Дню слов’янської 

писемності і культури 

План  роботи 

управління освіти  

виконавчого комітету  

24 Л.Мельник, 

керівники 

закладів освіти 
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 Керуючий справами виконавчого комітету                                       Сергій ДЕНЕГА  

 
 

Творчий звіт з нагоди закінчення 

навчального року 

План роботи 

Вараського МЦ СС 

25  Керівники  

гуртків  ВМЦСС 

V Міський фестиваль-конкурс дитячої та 

молодіжної творчості «Зіркова хвиля» 

(онлайн) 

План  роботи  

департаменту 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

25-27 Н.Петрович, 

М.Ковбасюк 

Турнір з шахів присвячений 

Міжнародному дню захисту дітей 

План  роботи  

департаменту 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

31 М.Ковбасюк 

Свято Останнього дзвоника  План  роботи 

управління освіти  

виконавчого комітету  

31 Керівники ЗЗСО   

Заходи, приурочені Дню пам'яті 

українців, які рятували євреїв під час 

Другої світової війни  

План  роботи 

управління освіти  

виконавчого комітету  

Впродовж 

місяця 

 

Л.Мельник, 

керівники 

закладів освіти  

Всеукраїнська акція «Велодень» План  роботи  

департаменту 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

Впродовж 

місяця 

 

Н.Петрович, 

А.Антонюк 

Одноденний табір «Юний турист» План  роботи  

департаменту 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

Впродовж 

місяця 

 

Н.Петрович, 
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