
Затверджую
Заступник Верхньодніпровського
МІСЬКОГО ГОЛОВИ Т 

_____ С.М. Донець

План діяльності
відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури Верхньодніпровської 

міської ради на II півріччя 2021 року

№ 
п/п

Місяць Заходи Термін 
виконання

Примітки

1. Липень Оперативна нарада за участю міського голови з заступниками, 
начальниками відділів.

Щопонеділка Начальник відділу

Засідання комісії ТЕБ та НС (за необхідністю). Щочетверга Фахівці відділу - члени 
комісії

Контроль за дотриманням правил благоустрою територій населених 
пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади. 
Участь у рейдових перевірках щодо утримання об’єктів благоустрою 
мешканцями та підприємствами Верхньодніпровської міської 
територіальної громади.

Понеділок - 
четвер

Спеціалісти відділу

Засідання адміністративної комісії. Щоп’ятниці Фахівці відділу - члени 
комісії

Засідання комісії з розгляду житлових питань. Кожну І і III 
п’ятницю

Головний спеціаліст - 
Стронська О.Ю.

Участь представників відділу у засіданнях постійних депутатських 
комісій, щодо розгляду питань, які виносяться на чергову сесію та 
стосуються компетенції відділу.

Постійно Спеціалісти відділу

Виконання спеціалістами відділу своїх посадових обов’язків. Постійно Спеціалісти відділу

Контроль за рухом транспортних засобів обладнаних GPS 
навігацією.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко С.В.

Контроль у сфері поводження з побутовими відходами, сприяння в 
забезпеченні чистоти і порядку на території Верхньодніпровської 
міської територіальної громади, очищення територій та об’єктів від

Постійно Працівники відділу



відходів та недопущення утворень несанкціонованих сміттєзвалищ.
Підготовка документації для проведення конкурсу з визначення 
пасажирських автомобільних перевізників з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом на міських, приміських автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі 
території Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Робота із зверненнями громадян, фізичних та юридичних осіб. Постійно Спеціалісти відділу
Контроль за використанням бюджетних коштів та раціональне 
використання електроенергії для зовнішнього освітлення населених 
пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Постійно Спеціалісти відділу

Подання на розгляд виконавчого комітету пропозицій, щодо 
розгляду питань, які стосуються компетенції відділу.

Постійно Начальник відділу

Проведення організаційної та інформаційної комунікації із 
комунальними підприємствами Верхньодніпровської міської 
територіальної громади та іншими надавачами ЖКГ послуг.

Щоденно Спеціалісти відділу

Розробка програми «Санітарної очистки громади». Спеціалісти відділу
Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово- 
комунальні послуги, здійснення контролю за їх дотриманням та 
затвердження.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Аналіз використання бюджетних коштів на виконання заходів з 
благоустрою.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово- 
комунальні послуги відповідно до діючого законодавства

Постійно Спеціалісти відділу

Участь у роботі штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 
2021-2022 років, будівель та споруд Верхньодніпровської міської 
територіальної громади, а також підприємств надавачів житлово- 
комунальних послуг.

ІІ-ІП квартал Спеціалісти відділу

Контроль за підготовкою ЖКГ Верхньодніпровської міської 
територіальної громади до роботи у осінньо-зимовий період 2021- 
2022 років, забезпечення своєчасного початку опалювального 
періоду та його проходження.

ІІ-ІП квартал Спеціалісти відділу

Моніторинг виконання заходів з енергоменеджменту. Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Мица В.К.

Внесення змін до Плану діяльності відділу з питань житлово- 
комунального господарства, благоустрою, енергоменеджменту та 
інфраструктури Верхньодніпровської міської ради (за необхідністю).

30.07.2021 Начальник відділу

2. Серпень Оперативна нарада за участю міського голови з заступниками, Щопонеділка Начальник відділу



начальниками відділів.
Засідання комісії ТЕБ та НС (за необхідністю). Щочетверга Фахівці відділу - члени 

комісії
Контроль за дотриманням правил благоустрою територій населених 
пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади. 
Участь у рейдових перевірках щодо утримання об’єктів благоустрою 
мешканцями та підприємствами Верхньодніпровської міської 
територіальної громади.

Понеділок - 
четвер

Спеціалісти відділу

Засідання адміністративної комісії. Щоп’ятниці Фахівці відділу - члени 
комісії

Засідання комісії з розгляду житлових питань. Кожну І і III 
п’ятницю

Головний спеціаліст - 
Стронська О.Ю.

Участь представників відділу у засіданнях постійних депутатських 
комісій, щодо розгляду питань, які виносяться на чергову сесію та 
стосуються компетенції відділу.

Постійно Спеціалісти відділу

Виконання спеціалістами відділу своїх посадових обов’язків. Постійно Спеціалісти відділу
Контроль за рухом транспортних засобів обладнаних GPS 
навігацією.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко С.В.

Контроль у сфері поводження з побутовими відходами, сприяння в 
забезпеченні чистоти і порядку на території Верхньодніпровської 
міської територіальної громади, очищення територій та об’єктів від 
відходів та недопущення утворень несанкціонованих сміттєзвалищ.

Постійно Працівники відділу

Підготовка документації для проведення конкурсу з визначення 
пасажирських автомобільних перевізників з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом на міських, приміських автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі 
території Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Робота із зверненнями громадян, фізичних та юридичних осіб. Постійно Спеціалісти відділу
Контроль за використанням бюджетних коштів та раціональне 
використання електроенергії для зовнішнього освітлення населених 
пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Постійно Спеціалісти відділу

Подання на розгляд виконавчого комітету пропозицій, щодо 
розгляду питань, які стосуються компетенції відділу.

Постійно Начальник відділу

Проведення організаційної та інформаційної комунікації із 
комунальними підприємствами Верхньодніпровської міської 
територіальної громади та іншими надавачами ЖКГ послуг.

Щоденно Спеціалісти відділу

Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово- Постійно Провідний спеціаліст відділу



комунальні послуги, здійснення контролю за їх дотриманням та 
затвердження.

- Рибальченко Л.В.

Аналіз використання бюджетних коштів на виконання заходів з 
благоустрою.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово- 
комунальні послуги відповідно до діючого законодавства

Постійно Спеціалісти відділу

Участь у роботі штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 
2021-2022 років, будівель та споруд Верхньодніпровської міської 
територіальної громади, а також підприємств надавачів житлово- 
комунальних послуг.

ІІ-ІП квартал Спеціалісти відділу

Контроль за підготовкою ЖКГ Верхньодніпровської міської 
територіальної громади до роботи у осінньо-зимовий період 2021- 
2022 років, забезпечення своєчасного початку опалювального 
періоду та його проходження.

ІІ-ІП квартал Спеціалісти відділу

Моніторинг виконання заходів з енергоменеджменту. Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Мица В.К.

Внесення змін до Плану діяльності відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури 
Верхньодніпровської міської ради (за необхідністю).

31.08.2021 Начальник відділу

3. Вересень Оперативна нарада за участю міського голови з заступниками, 
начальниками відділів.

Щопонеділка Начальник відділу

Засідання комісії ТЕБ та НС (за необхідністю). Щочетверга Фахівці відділу - члени 
комісії

Контроль за дотриманням правил благоустрою територій населених 
пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади. 
Участь у рейдових перевірках щодо утримання об’єктів благоустрою 
мешканцями та підприємствами Верхньодніпровської міської 
територіальної громади.

Понеділок - 
четвер

Спеціалісти відділу

Засідання адміністративної комісії. Щоп’ятниці Фахівці відділу - члени 
комісії

Засідання комісії з розгляду житлових питань. Кожну І і III 
п’ятницю

Головний спеціаліст - 
Стронська О.Ю.

Участь представників відділу у засіданнях постійних депутатських 
комісій, щодо розгляду питань, які виносяться на чергову сесію та 
стосуються компетенції відділу.

Постійно Спеціалісти відділу

Виконання спеціалістами відділу своїх посадових обов’язків. Постійно Спеціалісти відділу
Контроль за рухом транспортних засобів обладнаних GPS Постійно Провідний спеціаліст відділу



навігацією. -йібальченко С.В.
Контроль у сфері поводження з побутовими відходами, сприяння в 
забезпеченні чистоти і порядку на території Верхньодніпровської 
міської територіальної громади, очищення територій та об’єктів від 
відходів та недопущення утворень несанкціонованих сміттєзвалищ.

Постійно Працівники відділу

Підготовка документації для проведення конкурсу з визначення 
пасажирських автомобільних перевізників з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом на міських, приміських автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі 
території Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Постійно Провідвий спеціаліст відділу 
- йібальченко Л.В.

Робота із зверненнями громадян, фізичних та юридичних осіб. Постійно Соціалісти відділу
Контроль за використанням бюджетних коштів та раціональне 
використання електроенергії для зовнішнього освітлення населених 
пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Постійно Соціалісти відділу

Подання на розгляд виконавчого комітету пропозицій, щодо 
розгляду питань, які стосуються компетенції відділу.

Постійно Начальних відділу

Проведення організаційної та інформаційної комунікації із 
комунальними підприємствами Верхньодніпровської міської 
територіальної громади та іншими надавачами ЖКГ послуг.

Щоденно Соціалісти відділу

Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово- 
комунальні послуги, здійснення контролю за їх дотриманням та 
затвердження.

Постійно Провідин спеціаліст відділу
-Рлбальченко Л.В.

Аналіз використання бюджетних коштів на виконання заходів з 
благоустрою.

Постійно Провідшй спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово- 
комунальні послуги відповідно до діючого законодавства

Постійно Спеціалісти відділу

Участь у роботі штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 
2021-2022 років, будівель та споруд Верхньодніпровської міської 
територіальної громади, а також підприємств надавачів житлово- 
комунальних послуг.

ІІ-ІП квартал Спеціалісти відділу

Контроль за підготовкою ЖКГ Верхньодніпровської міської 
територіальної громади до роботи у осінньо-зимовий період 2021- 
2022 років, забезпечення своєчасного початку опалювального 
періоду та його проходження.

ІІ-ІП квартал Спеціалісти відділу

Моніторинг виконання заходів з енергоменеджменту. Постійно Провідній спеціаліст відділу
-МицаВ.К.

Внесення змін до Плану діяльності відділу житлово-комунального 30.09.2021 Нжальник відділу



господарства, благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури 
Верхньодніпровської міської ради (за необхідністю).

4. Жовтень Оперативна нарада за участю міського голови з заступниками, 
начальниками відділів.

Щопонеділка Начальник відділу

Засідання комісії ТЕБ та НС (за необхідністю). Щочетверга Фахівці відділу - члени 
комісії

Контроль за дотриманням правил благоустрою територій населених 
пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади. 
Участь у рейдових перевірках щодо утримання об’єктів благоустрою 
мешканцями та підприємствами Верхньодніпровської міської 
територіальної громади.

Понеділок - 
четвер

Спеціалісти відділу

Засідання адміністративної комісії. Щоп’ятниці Фахівці відділу - члени 
комісії

Засідання комісії з розгляду житлових питань. Кожну І і III 
п’ятницю

Головний спеціаліст - 
Стронська О.Ю.

Участь представників відділу у засіданнях постійних депутатських 
комісій, щодо розгляду питань, які виносяться на чергову сесію та 
стосуються компетенції відділу.

Постійно Спеціалісти відділу

Виконання спеціалістами відділу своїх посадових обов’язків. Постійно Спеціалісти відділу
Контроль за рухом транспортних засобів обладнаних GPS 
навігацією.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко С.В.

Контроль у сфері поводження з побутовими відходами, сприяння в 
забезпеченні чистоти і порядку на території Верхньодніпровської 
міської територіальної громади, очищення територій та об’єктів від 
відходів та недопущення утворень несанкціонованих сміттєзвалищ.

Постійно Працівники відділу

Підготовка документації для проведення конкурсу з визначення 
пасажирських автомобільних перевізників з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом на міських, приміських автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі 
території Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Робота із зверненнями громадян, фізичних та юридичних осіб. Постійно Спеціалісти відділу
Контроль за використанням бюджетних коштів та раціональне 
використання електроенергії для зовнішнього освітлення населених 
пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Постійно Спеціалісти відділу

Подання на розгляд виконавчого комітету пропозицій, щодо 
розгляду питань, які стосуються компетенції відділу.

Постійно Начальник відділу

Проведення організаційної та інформаційної комунікації із Щоденно Спеціалісти відділу



комунальними підприємствами Верхньодніпровської міської 
територіальної громади та іншими надавачами ЖКГ послуг.
Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово- 
комунальні послуги, здійснення контролю за їх дотриманням та 
затвердження.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Аналіз використання бюджетних коштів на виконання заходів з 
благоустрою.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово- 
комунальні послуги відповідно до діючого законодавства

Постійно Спеціалісти відділу

Участь у роботі штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 
2021-2022 років, будівель та споруд Верхньодніпровської міської 
територіальної громади, а також підприємств надавачів житлово- 
комунальних послуг.

ІІ-ІП квартал Спеціалісти відділу

Контроль за підготовкою ЖКГ Верхньодніпровської міської 
територіальної громади до роботи у осінньо-зимовий період 2021- 
2022 років, забезпечення своєчасного початку опалювального 
періоду та його проходження.

ІІ-ІП квартал Спеціалісти відділу

Моніторинг виконання заходів з енергоменеджменту. Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Мица В.К.

Внесення змін до Плану діяльності відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури 
Верхньодніпровської міської ради (за необхідністю).

31.10.2021 Начальник відділу

5. Листопад Оперативна нарада за участю міського голови з заступниками, 
начальниками відділів.

Щопонеділка Начальник відділу

Засідання комісії ТЕБ та НС (за необхідністю). Щочетверга Фахівці відділу - члени 
комісії

Контроль за дотриманням правил благоустрою територій населених 
пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади. 
Участь у рейдових перевірках щодо утримання об’єктів благоустрою 
мешканцями та підприємствами Верхньодніпровської міської 
територіальної громади.

Понеділок - 
четвер

Спеціалісти відділу

Засідання адміністративної комісії. Щоп’ятниці Фахівці відділу - члени 
комісії

Засідання комісії з розгляду житлових питань. Кожну І і III 
п’ятницю

Головний спеціаліст - 
Стронська О.Ю.

Участь представників відділу у засіданнях постійних депутатських 
комісій, щодо розгляду питань, які виносяться на чергову сесію та

Постійно Спеціалісти відділу



стосуються компетенції відділу.
Виконання спеціалістами відділу своїх посадових обов’язків. Постійно Спеціалісти відділу
Контроль за рухом транспортних засобів обладнаних GPS 
навігацією.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко С.В.

Контроль у сфері поводження з побутовими відходами, сприяння в 
забезпеченні чистоти і порядку на території Верхньодніпровської 
міської територіальної громади, очищення територій та об’єктів від 
відходів та недопущення утворень несанкціонованих сміттєзвалищ.

Постійно Працівники відділу

Підготовка документації для проведення конкурсу з визначення 
пасажирських автомобільних перевізників з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом на міських, приміських автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі 
території Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Робота із зверненнями громадян, фізичних та юридичних осіб. Постійно Спеціалісти відділу
Контроль за використанням бюджетних коштів та раціональне 
використання електроенергії для зовнішнього освітлення населених 
пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Постійно Спеціалісти відділу

Подання на розгляд виконавчого комітету пропозицій, щодо 
розгляду питань, які стосуються компетенції відділу.

Постійно Начальник відділу

Проведення організаційної та інформаційної комунікації із 
комунальними підприємствами Верхньодніпровської міської 
територіальної громади та іншими надавачами ЖКГ послуг.

Щоденно Спеціалісти відділу

Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово- 
комунальні послуги, здійснення контролю за їх дотриманням та 
затвердження.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Аналіз використання бюджетних коштів на виконання заходів з 
благоустрою.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово- 
комунальні послуги відповідно до діючого законодавства

Постійно Спеціалісти відділу

Участь у роботі штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 
2021-2022 років, будівель та споруд Верхньодніпровської міської 
територіальної громади, а також підприємств надавачів житлово- 
комунальних послуг.

ІІ-ІП квартал Спеціалісти відділу

Контроль за підготовкою ЖКГ Верхньодніпровської міської 
територіальної громади до роботи у осінньо-зимовий період 2021- 
2022 років, забезпечення своєчасного початку опалювального 
періоду та його проходження.

ІІ-ІП квартал Спеціалісти відділу



Моніторинг виконання заходів з енергоменеджменту. Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Мица В.К.

Внесення змін до Плану діяльності відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури 
Верхньодніпровської міської ради (за необхідністю).

30 11.2021 Начальник відділу

6. Евжнь Оперативна нарада за участю міського голови з заступниками, 
начальниками відділів.

Щопонеділка Начальник відділу

Засідання комісії ТЕБ та НС (за необхідністю). Щочетверга Фахівці відділу - члени 
комісії

Контроль за дотриманням правил благоустрою територій населених 
пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади. 
Участь у рейдових перевірках щодо утримання об’єктів благоустрою 
мешканцями та підприємствами Верхньодніпровської міської 
територіальної громади.

Понеділок - 
четвер

Спеціалісти відділу

Засідання адміністративної комісії. Щоп’ятниці Фахівці відділу - члени 
комісії

Засідання комісії з розгляду житлових питань. Кожну І і III 
п’ятницю

Головний спеціаліст - 
Стронська О.Ю.

Участь представників відділу у засіданнях постійних депутатських 
комісій, щодо розгляду питань, які виносяться на чергову сесію та 
стосуються компетенції відділу.

Постійно Спеціалісти відділу

Виконання спеціалістами відділу своїх посадових обов’язків. Постійно Спеціалісти відділу
Контроль за рухом транспортних засобів обладнаних GPS 
навігацією.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибапьченко С.В.

Контроль у сфері поводження з побутовими відходами, сприяння в 
забезпеченні чистоти і порядку на території Верхньодніпровської 
міської територіальної громади, очищення територій та об’єктів від 
відходів та недопущення утворень несанкціонованих сміттєзвалищ.

Постійно Працівники відділу

Підготовка документації для проведення конкурсу з визначення 
пасажирських автомобільних перевізників з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом на міських, приміських автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі 
території Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Робота із зверненнями громадян, фізичних та юридичних осіб. Постійно Спеціалісти відділу
Контроль за використанням бюджетних коштів та раціональне 
використання електроенергії для зовнішнього освітлення населених 
пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Постійно Спеціалісти відділу



Подання на розгляд виконавчого комітету пропозицій, щодо 
розгляду питань, які стосуються компетенції відділу.

Постійно Начальник відділу

Проведення організаційної та інформаційної комунікації із 
комунальними підприємствами Верхньодніпровської міської 
територіальної громади та іншими надавачами ЖКГ послуг.

Щоденно Спеціалісти відділу

Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово- 
комунальні послуги, здійснення контролю за їх дотриманням та 
затвердження.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Аналіз використання бюджетних коштів на виконання заходів з 
благоустрою.

Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Рибальченко Л.В.

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово- 
комунальні послуги відповідно до діючого законодавства

Постійно Спеціалісти відділу

Участь у роботі штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 
2021-2022 років, будівель та споруд Верхньодніпровської міської 
територіальної громади, а також підприємств надавачів житлово- 
комунальних послуг.

ІІ-ЇП квартал Спеціалісти відділу

Контроль за підготовкою ЖКГ Верхньодніпровської міської 
територіальної громади до роботи у осінньо-зимовий період 2021- 
2022 років, забезпечення своєчасного початку опалювального 
періоду та його проходження.

ІІ-ІП квартал Спеціалісти відділу

Моніторинг виконання заходів з енергоменеджменту. Постійно Провідний спеціаліст відділу 
- Мица В.К.

Внесення змін до Плану діяльності відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури 
Верхньодніпровської міської ради (за необхідністю).

31.12.2021 Начальник відділу

Завершення прийому громадян, що перебувають на квартирному 
обліку, поновлення документів облікової справи, виявлення змін

31.12.2021 Головний спеціаліст - 
Стронська О.Ю.

Підготовка матеріалів громадян, що перебувають на квартирному 
обліку (із врахуванням виявлених змін) на засідання житлової 
комісії

31.12.2021 Головний спеціаліст

Начальник відділу житлово-комунального господарства, І
благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури _
Верхньодніпровської міської ради _,.-^=========в^^ С. Г. Голик


