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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
виконавчого комітету
26 червня 2019 року №171
ПЛАН
роботи виконавчого комітету міської ради на ІІІ квартал 2019 року
І. ПЕРЕЛІК
питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету
№

Назва питання

Готує проект

Відповідальний за підготовку

Доповідає, співдоповідає

1

2

3

4

5

Дата засідань виконкому: 18 липня 2019 року
Дата складання плану організаційно-технічних заходів: 18 червня 2019 року
Дата подання проекту для оприлюднення: до 20 червня 2019 року
Дата подання матеріалів до загального відділу: до 10 липня 2019 року
1.

Про
розгляд
протоколів
адміністративні правопорушення

про

Сектор взаємодії з
Музика П.О., міський голова
правоохоронними
органами та оборонної
роботи

Музика П.О., міський голова

2.

Про проведення чергового призову
Сектор взаємодії з
Курдя І.І., перший заступник Михальова О.Ю., завідувач
громадян України на строкову військову
правоохоронними
міського голови
сектора
взаємодії
з
службу у жовтні-листопаді 2019 року та органами та оборонної
правоохоронними органами
заходи щодо його забезпечення
роботи
та оборонної роботи
Ярина
В.І.,
військовий
комісар
Енергодарського
об’єднаного
міського
військового комісаріату

2

Дата засідань виконкому: 15 серпня 2019 року
Дата складання плану організаційно-технічних заходів: 15 липня 2019 року
Дата подання проекту для оприлюднення: до 19 липня 2019 року
Дата подання матеріалів до загального відділу: до 07 серпня 2019 року
1

2

3

1.

Про
розгляд
протоколів
адміністративні правопорушення

про

2.

Про організацію доставки призовників на
обласний збірний пункт під час
проведення призову восени 2019 року

Відділ у справах сім’ї
та молоді

3.

Про погодження розміру батьківської
плати у школах естетичного виховання

Відділ культури

4

Сектор взаємодії з
Музика П.О., міський голова
правоохоронними
органами та оборонної
роботи

5
Музика П.О., міський голова

Терентьєв
А.А.,
заступник Мороховець К.І., начальник
міського голови з питань відділу у справах сім’ї та
діяльності виконавчих органів молоді
ради
Терентьєв
А.А.,
заступник Кулагіна Н.Б.,
міського голови з питань відділу культури
діяльності виконавчих органів
ради

начальник

Дата засідань виконкому: 19 вересня 2019 року
Дата складання плану організаційно-технічних заходів: 19 серпня 2019 року
Дата подання проекту для оприлюднення: до 22 серпня 2019 року
Дата подання матеріалів до загального відділу: до 11 вересня 2019 року
1
1.

2
Про
розгляд
протоколів
адміністративні правопорушення

3
про

4

Сектор взаємодії з
Музика П.О., міський голова
правоохоронними
органами та оборонної
роботи

5
Музика П.О., міський голова

3

2.

Про підсумки виконання бюджету міста за
І півріччя 2019 року

Фінансове управління

Курдя І.І., перший заступник Денисенко О.В., начальник
міського голови
фінансового управління

3.

Про затвердження основних показників
соціально-економічного розвитку освіти в
місті на 2019/2020 навчальний рік

Управління освіти

Терентьєв
А.А.,
заступник Букреєва С.М., начальник
міського голови з питань управління освіти
діяльності виконавчих органів
ради

4.

Про організацію харчування у закладах
освіти

Управління освіти

Терентьєв
А.А.,
заступник Букреєва С.М., начальник
міського голови з питань управління освіти
діяльності виконавчих органів
ради

ІІ. ПЕРЕЛІК
раніше прийнятих рішень, які розглядатимуться в порядку перевірки виконання
№

Рішення виконавчого комітету
міської ради

Контрольний строк
розгляду

Здійснює контроль за
виконанням

Доповідає, співдоповідає

1

2

3

4

5

1.

Від 23.05.2019 №136 «Про підготовку
закладів освіти до нового 2019-2020
навчального року»

Серпень

Терентьєв
А.А.,
заступник Букреєва С.М., начальник
міського голови з питань управління освіти
діяльності виконавчих органів
ради

2.

Від 23.05.2019 №137 «Про відкриття
пришкільних
таборів
з
денним
перебуванням»

Серпень

Терентьєв
А.А.,
заступник Букреєва С.М., начальник
міського голови з питань управління освіти
діяльності виконавчих органів
ради

4

Від 25.04.2019 №99 «Про підсумки
проведення опалювального сезону 20182019 років у місті та план заходів щодо
підготовки
об’єктів
житловокомунального господарства до роботи в
осінньо-зимовий період 2019-2020 років»

3.

Вересень

Курдя І.І., перший заступник Гордевич О.І., начальник
міського голови
управління
комунальної
власності

ІІІ. ПЕРЕЛІК
основних організаційно-масових заходів
№
1

Назва заходу
2

1.

«Ярмарок проектів» громадського бюджету у м.Енергодарі

2.

Засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету

3.

Перевірка дотримання Правил благоустрою міста

4.

Засідання комітету забезпечення доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури

Виконавець

Строк виконання

3

4

Фінансове управління

Серпень
Серпень, вересень
Липень – вересень
Вересень

Управління містобудування та
архітектури

5.

Засідання містобудівної ради

Вересень

6.

Перевірка стану конструкцій зовнішньої реклами

Щотижня

7.

Перевірка покажчиків номерних знаків на будинках та спорудах

Щомісяця

8.

Засідання комісії з питань підготовки та проходження осінньозимового періоду в місті

9.

Засідання комісій по прийому-передачі у комунальну власність
об’єктів житла та соцкультпобуту

За потребою
Управління комунальної власності

Щомісяця (за потребою)

5

1

2

3

4

10.

Засідання комісії з розгляду заяв та звернень щодо оренди
комунального майна

За потребою

11.

Засідання Громадської приймальні з питань підтримки розвитку
підприємництва

Липень – вересень

12.

Засідання міської
підприємництва

13.

Обстеження території міста щодо виявлення несанкціонованих
звалищ відходів

Липень – вересень

14.

Засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та Управління з питань надзвичайних
надзвичайних ситуацій
ситуацій та цивільного захисту
населення

Липень – вересень

15.

Засідання міської комісії з питань погашення заборгованості з
заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних виплат,
додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації
заробітної плати

Липень – вересень

16.

Засідання міської комісії з питань безпечної життєдіяльності
населення

Вересень

17.

Засідання міської комісії з розгляду заяв членів сімей загиблих
військовослужбовців та інвалідів І-ІІ групи про виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення

18.

Засідання міської комісії з питань призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

За потребою

19.

Засідання міської робочої групи з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення

За потребою

20.

Консультативно-правові зустрічі з населенням міста

21.

Засідання адміністративної комісії

Координаційної

ради

з

питань

розвитку

Управління економіки

Управління праці та соціального
захисту населення

Липень – вересень

За потребою

Юридичне управління

Щомісяця

Сектор взаємодії

Щомісяця

6

1

2

3

4

з правоохоронними органами та
оборонної роботи

Щомісяця

Відділ охорони здоров'я

Вересень

22.

Засідання спостережної комісії

23.

Засідання ради оборони м.Енергодара

24.

Засідання міської Координаційної ради з питань протидії соціальним
хворобам

25.

Особисті прийоми громадян посадовими особами

За окремим графіком

26.

Виїзні особисті прийоми за місцем роботи та проживання громадян
посадовими особами

За окремим графіком
Відділ по роботі
зі зверненнями громадян

Щомісяця

27.

Перевірки стану розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян у
виконавчих органах міської ради, комунальних підприємствах міста

За окремим графіком

28.

«Прямі лінії» з посадовими особами

29.

Семінар для відповідальних за архіви/архівні підрозділи установ, у
діяльності яких не утворюються документи НАФ (список №3)

30.

Засідання експертної комісії архівного відділу

31.

Перевірки стану архівної справи і діловодства

Липень – вересень

32.

Перевіряння наявності, стану і руху документів НАФ

Липень – вересень

33.

Засідання комісії з питань захисту прав дитини

34.

Спільні профілактичні рейди

35.

Засідання Координаційної ради з питань розвитку фізичної культури
та спорту в м.Енергодарі

36.

Засідання колегії управління освіти

37.

Засідання міських методичних об’єднань педагогічних працівників
ЗДО, ЗЗСО, ЗПО

38.

Нарада керівників закладів освіти

За окремим графіком
Липень
Архівний відділ

Служба у справах дітей
Комітет з фізичної культури та
спорту

Липень – вересень

Липень – вересень
Липень – вересень
Вересень
Серпень

Управління освіти

Серпень
Серпень, вересень
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Служба у справах дітей

Серпень – вересень

Управління освіти

Вересень

Відділ культури

Липень

Організаційні заходи щодо проведення:

39.

Всеукраїнського рейду «Урок»
міських туристичних змагань для учнів 5-х класів ЗЗСО
обласного скаутського Джемборі «Гілея-2019»
Організаційна робота з підготовки та проведення (відзначення):

40.

Дня Національної поліції України
Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми
Дня незалежності України та Дня Державного Прапора України

Дня будівельника

Відділ у справах сім’ї та молоді
Відділ культури, комітет з фізичної
культури та спорту, управління
освіти

Липень – серпень

Відділ культури

Серпень

Комітет з фізичної культури та
спорту, управління освіти, відділ
культури

Серпень – вересень

Управління освіти

Вересень

Дня підприємця
Дня фізичної культури і спорту України

Всесвітнього дня запобігання самогубствам
Дня партизанської слави України
Міжнародного дня ненасильства


Всесвітнього дня туризму
Дня працівників освіти

Відділ у справах сім’ї та молоді
Відділ культури

Всеукраїнського Дня бібліотек
Дня усиновлення

Служба у справах дітей

