
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

      _____________                                                                                           № _____ 

 м. Лиман 

Про план основних заходів 

виконавчих органів Лиманської 

міської ради на 2019 рік 

 

На виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.12.2018 №1481/5-18 

 “Про план основних заходів Донецької обласної державної адміністрації на 2019 рік”, 

згідно п.2.1. “Положення  про виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької 

області”, затвердженого рішенням Лиманської міської ради від 06.12.2016 № 7/20-940, 

керуючись ст. 40, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план основних заходів виконавчих органів Лиманської міської ради на 

2019рік (додається). 
 

2. Керівникам виконавчих органів Лиманської міської ради забезпечити планування 

та виконання власних заходів відповідно до затвердженого плану. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Малого Р.О. 

 

 

 

 

Міський голова        П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

      _____________                                                                                           № _____ 

 м. Лиман 

Про план основних заходів 

виконавчих органів Лиманської 

міської ради на 2019 рік 

 

 

УЗГОДЖЕНО 

 

 

 

Юридичний відділ        І.О. Шуляченко 

 

 

Відділ організаційної роботи 

та внутрішньої політики        К.Б. Короткова 

 

 

Загальний відділ         О.В. Донцова 

 

 

Керуючий справами       Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету

 Лиманської міської ради  

від_______________№_______ 

ПЛАН 

основних заходів виконавчих органів Лиманської міської ради  

на 2019 рік 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін проведення  

1 2 3  

1.  Засідання виконавчого комітету міської ради (відповідно 

до затвердженого плану) 
 

щомісяця, 

(третя середа місяця) 

2.  Участь у роботі сесій міської ради (згідно із планом 

роботи міської ради)  

 

протягом року 

3.  Розгляд виконання Програми економічного та 

соціального розвитку Лиманської територіальної 

об’єднаної громади за 2018 рік; проекту Програми на 

2020 рік;  затвердження Програми на 2020 рік 

 

лютий, 

листопад 

грудень 

4.  Розгляд ходу виконання Програми економічного та 

соціального розвитку Лиманської територіальної 

об’єднаної громади за 2019 рік на засіданні виконавчого 

комітету міської ради 

 

2 рази на рік 

5.  Засідання ради Регіонального Розвитку Лиманської  
об'єднаної територіальної громади  

щоквартально 

6.  Розгляд стану виконання бюджету об’єднаної 

територіальної громади на засіданні виконавчого 

комітету міської ради 

 

щоквартально 

7.  Виконання заходів державних та регіональних програм протягом року 

 
8.  Засідання дорадчих органів (комісій, комітетів, робочих 

груп) при виконавчому комітеті міської ради (згідно 

квартальних та місячних планів роботи) 

 

протягом року 

9.  Проведення керівництвом виконавчого комітету нарад, 

засідань відділів та управлінь з розгляду найважливіших 

питань розвитку ОТГ (згідно планів відділів) 
 

протягом року 

10.  Виїзні прийоми громадян міським головою, 

заступниками міського голови, сходи громадян на 

території старостинських округів та в мікрорайонах 

міста 

протягом року 



 
 

1 2 3 

11.  Надання практичної та методичної допомоги, 

узагальнення досвіду роботи відділам та управлінням 

виконавчого комітету міської ради, старостам (за 

окремим планом) 

 

протягом року 

12.  Проведення з населенням ОТГ “Прямих ліній” з 

міським головою, його заступниками, начальниками 

управлінь та відділів міської ради (за окремим графіком) 

 

протягом року 

13.  Проведення навчання керівних кадрів, спеціалістів 
апарату виконавчого комітету міської ради, старост, 

органів самоорганізації населення (за окремим планом) 

 

протягом року 

14.  Організація прийому осіб, які потребують безоплатної 

первинної правової допомоги (за окремим графіком) 

протягом року 

15.  Проведення заходів  щодо налагодження системи 

інформування населення про роботу Адміністрації 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

міністерств та Донецької обласної державної 

адміністрації.  

протягом року 

16.  Проведення робочих апаратних нарад міського голови 

 

 

кожний другий, 

четвертий вівторок 

місяця 
17.  Проведення апаратних нарад міського голови з 

заступниками міського голови 

щотижнево 

18.  Проведення нарад з керівниками силових структур з 

питань правопорядку  
 

щотижнево 

19.  Проведення нарад з керівниками підприємств житлово-

комунального господарства 
 

щотижнево 

20.  Проведення нарад по вирішенню питання 

заборгованості з заробітної плати та інших соціальних 

виплат (за окремим планом) 

 

протягом року 

21.  Проведення нарад керівного складу цивільної оборони з 

метою запобігання надзвичайних ситуацій (за окремим 

планом) 

 

протягом року 

22.  Проведення семінарів з суб’єктами підприємницької 

діяльності (за окремим планом) 

 

 

протягом року 

23.  Проведення заходів, присвячених міжнародним, 

державним та професійним святам та пам’ятним датам, 

згідно з переліком , що додається 

протягом року 



1 2 3 

24.  Контроль виконання законів України, актів та доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації, 

розпоряджень міського голови, рішень виконавчого 

комітету міської ради та рішень міської ради (за 

окремим планом) 

 

протягом року 

 

План розроблений відділом  організаційної роботи та внутрішньої політики  

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи 

та внутрішньої політики         К. Б. Короткова 

 

 

 

 

Керуючий справами        Р.О. Малий 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



        Додаток  

до рішення виконавчого комітету

 Лиманської міської ради  

від_______________№_______ 

 
 

 
 

Міжнародні, державні, професійні свята та пам’ятні дати у 2019 році 
 

Назва свят, професійних дат Дата 

проведення 

1 2 

Новий рік  01 січня 

Різдво Христове (за юліанським календарем) 07 січня 

День Соборності України 22 січня 

День зовнішньої розвідки України 24 січня 

День пам’яті жертв Голокосту 27 січня 

  

День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав 

15 лютого 

День соціальної справедливості 20 лютого 

День Героїв Небесної Сотні  20 лютого 

  

Міжнародний жіночий день 08 березня 

День землевпорядника 09 березня 

День українського добровольця 14 березня 

День працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення 

17 березня 

День працівника податкової та митної справи України 18 березня 

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 24 березня 

День Служби безпеки України 25 березня 

День Національної гвардії України  26 березня 

  

День геолога 07 квітня 

День працівників ракетно-космічної галузі України 12 квітня 

День пожежної охорони 17 квітня 

День пам’яток історії та культури 18 квітня 

День довкілля 20 квітня 

День Чорнобильської трагедії 26 квітня 

День охорони праці 28 квітня 

Пасха (Великдень) 28 квітня 

День прикордонника України  30 квітня 

  

День праці 01 травня 

День пам’яті та примирення  08 травня 

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День 

перемоги) 

09 травня 



День матері 12 травня 

День боротьби за права кримськотатарського народу 18 травня 

День Європи 18 травня 

День науки 18 травня 

День пам’яті жертв політичних репресій 19 травня 

День банківських працівників 20 травня 

День слов’янської писемності і культури 24 травня 

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 25 травня 

День хіміка 26 травня 

Міжнародний день миротворців Організації Обєднаних Націй 29 травня 

  

День захисту дітей 01 червня 

День працівників водного господарства 02 червня 

День працівників місцевої промисловості  02 червня 

День журналіста 06 червня 

День працівників легкої промисловості 09 червня 

День працівника фондового ринку 12 червня 

Трійця 16 червня 

День медичного працівника 16 червня 

День скорботи і вшанування памяті жертв війни в Україні 22 червня 

День державної служби 23 червня 

День Конституції України 28 червня 

День молодіжних та дитячих громадських організацій 30 червня 

День молоді 30 червня 

  

День архітектури України 01 липня 

День Національної поліції України 04 липня 

День судового експерта 04 липня 

День працівників морського та річкового флоту 07 липня 

День працівника природно-заповідної справи 07 липня 

День родини 08 липня 

День рибалки 14 липня 

День українських миротворців 15 липня 

День бухгалтера та аудитора 16 липня 

День працівників металургійної та гірничодобувної 

промисловості 

21 липня 

День хрещення Київської Русі - України 28 липня 

День працівників торгівлі 28 липня 

День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 29 липня 

  

День Повітряних Сил Збройних Сил України 04 серпня 

День військ звязку 08 серпня 

День працівників ветеринарної медицини 11 серпня 

День будівельника 11 серпня 

День археолога  15 серпня 

День пасічника 19 серпня 

День Державного Прапора України 23 серпня 

День незалежності України 24 серпня 



День шахтаря 25 серпня 

День авіації  31 серпня 

  

День знань 01 вересня 

День підприємця 01 вересня 

День нотаріату 02 вересня 

День військової розвідки України  07 вересня 

День танкістів 08 вересня 

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної 

промисловості 

08 вересня 

День фізичної культури і спорту 14 вересня 

День українського кіно 14 вересня 

День працівника лісу 15 вересня 

День рятівника 17 вересня 

День фармацевтичного працівника 21 вересня 

День винахідника і раціоналізатора 21 вересня 

День миру 21 вересня 

День партизанської слави 22 вересня 

День машинобудівника 22 вересня 

День туризму 27 вересня 

Всеукраїнський день бібліотек 30 вересня 

День усиновлення 30 вересня 

  

День ветерана 01 жовтня 

Міжнародний день людей похилого віку 01 жовтня 

День працівників освіти 06 жовтня 

День юриста 08 жовтня 

День працівників стандартизації та метрології 10 жовтня 

День художника 13 жовтня 

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби 13 жовтня 

День Українського козацтва 14 жовтня 

День захисника України 14 жовтня 

День працівників целюлозно-паперової промисловості 19 жовтня 

Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної 

залози 

20 жовтня 

День працівників харчової промисловості 20 жовтня 

День автомобіліста і дорожника 27 жовтня 

День визволення України від фашистських загарбників 28 жовтня 

  

День інженерних військ 03 листопада 

День ракетних військ і артилерії 03 листопада 

День працівника соціальної сфери 03 листопада 

День залізничника 04 листопада 

День української писемності та мови 09 листопада 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

09 листопада 

День працівників радіо, телебачення та зв'язку 16 листопада 

День морської піхоти  16 листопада 



День студента 17 листопада 

День працівників сільського господарства 17 листопада 

День працівників гідрометеорологічної служби 19 листопада 

День скловиробника 19 листопада 

День Гідності та Свободи 21 листопада 

День десантно-штурмових військ Збройних Сил України 21 листопада 

День памяті жертв голодоморів  23 листопада 
  

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 01 грудня 

День працівників прокуратури 01 грудня 

Міжнародний день інвалідів в Україні 03 грудня 

День працівників статистики 05 грудня 

День Збройних Сил України 06 грудня 

День місцевого самоврядування 07 грудня 

День благодійництва 08 грудня 

День прав людини 10 грудня 

День Сухопутних військ України 12 грудня 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

14 грудня 

День працівників суду 15 грудня 

День працівника державної виконавчої служби 17 грудня 

День адвокатури 19 грудня 

День енергетика 22 грудня 

День працівників дипломатичної служби 22 грудня 

День працівників архівних установ 24 грудня 

Різдво Христове (за григоріанським календарем) 25 грудня 
 
 
 
 

Розроблено відділом організаційної роботи 

та внутрішньої політики    

виконавчого комітету міської ради 

 

Відділ організаційної роботи 

та внутрішньої політики        К.Б. Короткова 

 

 

Керуючий справами       Р.О. Малий 


