
Виконано:
1.  Відбулося 12 сесій: розглянуто 659 питань, прийнято    

654 рішення
2. Поінформовано депутатів щодо скликання сесій 23  

рази х 54 депутати (1242)
3. Поінформовано громадськість щодо скликання сесій            

по  12 разів через сайт і радіо і 11 разів через газету
4. Прийнято  659 проєктів рішень та підготовлено 12  

проєктів порядків денних сесій
5. Сформовано та видано депутатам сесійні матеріали  

(паперовий - 180, електронний – 495)

Виконано:
1.  Проведено моніторинг розгляду

міською радою 36 планових питань
2. Підготовлено звіт щодо виконання

плану роботи міської ради за 2021р. та 
схвалено рішення щодо плану роботи
міської ради на 2022р.

Напрям 1
Забезпечення виконання плану 

роботи міської ради

Напрям 2
Забезпечення якісної підготовки та проведення

сесій міської ради



Виконано:
1. Забезпечено якісну роботу ПТК «Віче» під час проведення 12        

сесій та 30 засідань виконавчого комітету
2. Поінформовано громадськість щодо роботи депутатів:  

Офіційний сайт ВМР, в телефонному режимі; «ВІТА» та «Місто
над Бугом» (по 6 інф); «Вінницька газета» (1 розширена інф.) 

3. Підготовлено табличні дані по 12 моніторингах «Депутатських
днів»

4. Підготовлено 11 графіків засідань ПК та здійснено 203  їх  
розсилок

5. Проведено 126 засідань ПК, розглянуто 4646 питань
6. Підготовлено та направлено за належністю 197 витягів з  

протоколів засідань ПК
7. Сприяння депутатам у виконанні їх повноважень: 

- оформлено 64 помічників-консультантів, знято з реєстрації 13;
- залучено 54-х депутатів до 6 загальноміських заходів;  
- залучено 54-х депутатів до семінарів, тренінгів (ВОАОМС,  
ГО «Результат») та навчань по програмі Муніципального
університету (4 заходи) 

8. Методична допомога 54 депутатам відповідно до потреби
9. Забезпечено технічний та звукопідсилюючий супровід 280  

заходів, які проводились у залі засідань і в депутатській кімнаті

Напрям 3
Створення умов для належного здійснення повноважень
депутатів по відношенню до виборців та їх участі в роботі

постійних комісій

Напрям 4
Забезпечення обліку, 
контролю і зберігання

документів міської ради та 
атрибутів депутатської

діяльності

Виконано:
1. Опрацьовано 2308 витягів з   

рішень міської ради 
2. Здійснено розсилку 8642     

копій рішень міської ради 
3. Підготовлено 28 розпорядчих

документів, 10 з яких-рішення
міської ради щодо зняття з  
контролю рішень (якими з  
контролю знято 189 рішень)  

4. Сформовано та проведено    
комплектацію документів
міської ради (252 справи)

5. Опрацьовано 1790 завдань та  
321 вхідних звернень у СЕД

6. Підготовлено 36 довідок
по дотриманню працівниками
ВО виконавської дисципліни

7. Забезпечено можливість
проведення 273    заходів у    
конференц залі № 2 
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