ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Гуляйпільського району Запорізької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
25.12.2015

№ 95

Про план роботи виконавчого
комітету міської ради на
2016 рік
Згідно з п. 5 Регламенту роботи виконавчого комітету Гуляйпільської
міської ради, виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.План роботи виконавчого комітету міської ради на 2016 рік
затвердити згідно з додатком.
2.Зобов'язати заступника міського голови з питань роботи виконавчих
органів ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради,
начальників відділів виконавчого комітету міської ради забезпечити
своєчасне і якісне виконання намічених заходів.

Міський голова

О.Г.Неміч

Додаток
до рішення виконкому
міської ради
25.12.2015 № 95
ПЛАН
роботи виконавчого комітету міської ради
на 2016 рік
1.Заходи по виконанню документів вищих органів законодавчої
та виконавчої влади, розпоряджень голови райдержадміністрації,
рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради та
розпоряджень міського голови
№ Зміст заходу
п/п

Відповідальні
виконавці

1.

Касьяненко О.В.

1.

Обґрунтування
Термін
необхідності
виконання
здійснення заходу
Розпорядження голови РДА
Виконання заходів,
Розпорядження
щопіврічно
передбачених
голови РДА від
до 05
розпорядженням
07.10.2011 № 298
"Про організацію
контролю за
здійсненням
органами
місцевого
самоврядування
делегованих
повноважень
органів
виконавчої влади"
Листи райдержадміністрації
Надання інформації
Лист ОДА від
щопівроку
12.04.2010р. №
до 05.07 та
0992/01-16 "Про
05.01
надання
інформації щодо
підвищення
кваліфікації та
запровадження
електронного
обліку посадових
осіб місцевого
самоврядування

Касьяненко О.В.

2.

Надання інформації

3.

Надання інформації

4.

Надання інформації

5.

Надання інформації

6.

Надання інформації

7.

Надання інформації

та депутатів
місцевих рад"
Лист облради від
17.03.2014р. №
0865/01-16 "Про
надання
інформації щодо
моніторингу
працевлаштуванн
я випускників
Лист ОДА від
18.02.2008р. №
0876\08-44 "Про
квартирний облік
громадян,
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи"
Лист УСЗН РДА
від 10.03.2015р. №
03-08/1390 "Про
надання
інформації щодо
кількості інвалідів
війни, які
перебувають на
квартирному
обліку"
Лист УСЗН РДА
від 23.01.2015р. №
08-03/53 "Про
кількость
інвалідів війни,
учасників бойових
дій та учасників
війни, які
перебувають на
квартирному
обліку"
лист УСЗН РДА
від 01.12.2011 №
03-08/867 "Про
соціальний захист
ветеранів війни"
лист УСЗН РДА

щокварталь
но до 07
числа
останнього
місяця
кварталу

Касьяненко О.В

щокварталь
но до 15

Касьяненко О.В.

щокварталь
но до 01

Касьяненко О.В.

щомісячно
до 01

Касьяненко О.В.

щокварталь
но до 01

Касьяненко О.В.

щокварталь

Касьяненко О.В.

8.

Надання інформації

9.

Надання інформації

10. Надання інформації

від 23.06.2015 №
03-08/399 "Про
заходи щодо
соціального
захисту учасників
АТО на 2015-2016
роки"
лист УСЗН РДА
від 07.04.2014 №
03-08/250 "Про
проведення
роботи з питань
опіки та
піклування над
повнолітніми
недієздатними
особами та
особами
дієздатність яких
обмежена"
Лист
від
29.01.2013 № 0308/121
«Про
заходи Державної
цільової програми
«Національний
план
дій
з
реалізації
Конвенції
про
права інвалідів»

но до 01

щомісячно
до 23

Касьяненко О.В.

щокварталь
но
до 25 числа

Коновалова С.О

Лист
від щорічно 18 Коновалова С.О.
31.03.2013№ 03- липня та
08/122
«Про 30 грудня
виконання заходів
обласної програми
соціального
захисту
бездомних
громадян,
осіб,
звільнених з місць
позбавлених волі
та
осіб,
які
перебувають
у
складних

11. Надання інформації

12. Надання інформації

13. Надання інформації

14. Надання інформації

15. Надання інформації

життєвих умовах
на
2013-2017
роки»
Лист
від щопівроку
Коновалова С.О.
25.06.2013 № 03- 05 01. та
08/621
«Про 05.07
зобов’язання
регіональної
угоди
між
Запорізькою
обласною
державною
адміністрацією та
Запорізькою
обласною радою,
Запорізькою
обласною
федерацією
роботодавців,
Запорізькою
обласною радою
профспілок»
Лист
від
24.09.2013 року №
03-08/931
«Про
стан
виконання
основних
напрямків
запобігання
бездомності»
Лист
від
14.12.2015 №0308/887
«Про
обстеження сімей
учасників АТО, та
вивчення їх про
стан
виконання
зобов’язань
проблем»
лист ФУ РДА від
20.08.2010р. №
02-24/1666 "Про
надані послуги та
діючі тарифи"
вимога

щомісячно
до 10 числа

Коновалова С.О.

до
31.12.2015
та
01.07.2015

Коновалова С.О.

щомісячно
до 29

Савицька О.А.

щомісячно

Тоцька С.В.

прокуратури від
до 05
27.04.2015р. №
63/517-вих-15
"Про надання
інформації про
стан виконання
рішень судів,
постановлених на
користь міської
ради, у т.ч. за
позовами
прокурора в
інтересах ради"
16. Надання інформації
вимога
щомісячно
прокуратури від
до 30
07.11.2013р. №
114-1845-вих-13
"Про притягнення
осіб до
адміністративної
відповідальності"
17. Надання інформації
вимога
щорічно до
прокуратури від
02.12
22.02.2011р. №
20/518-вих-11
"Про звернення
громадян, які
містять дані про
скоєння злочинів"
18. Надання інформації
Лист РДА від
щокварталь
22.09.2010р. №
но до 30
1349\01-31 "Про
організацію та
проведення
претензійнопозовної роботи
на підприємствах
житловокомунального
господарства"
Розпорядження міського голови
1
2
3
4
1.

Підготовка проекту
розпорядження

Про закінчення
опалювального
періоду

Протягом
кварталу

Тоцька С.В.

Діденко І.І.

Савицька О.А.

5
Савицька О.А.
Матвієнко М.В.

2.

Підготовка проекту
розпорядження

3.

Підготовка проекту
розпорядження

4.

Підготовка проекту
розпорядження

5.

Підготовка проекту
розпорядження

Про початок
опалювального
періоду
Про надання
матеріальної
допомоги на
лікування
Про проведення
щорічної оцінки
виконання
посадовими
особами
місцевого
самоврядування
виконавчого
комітету
покладених на
них обов'язків і
завдань за 2015
рік
Про внесення
змін до
тимчасових
кошторисів
розпорядників
коштів
Про
відшкодування
транспортних
витрат хворим,
які лікуються
програмним
гемодіалізом у м.
Запоріжжя

Щомісячно

Ярмак С.О.
Касьяненко О.В.

Протягом
кварталу

Тоцька С.В.

За
необхідністю

Савченко Л.Г.

щомісячно

Коновалова С.О.

Контрольна робота. Перевірки виконання Законів
№
1
1.

Найменування заходів
2
Перевірка додержання
законодавства про
звернення громадян та
гарантування
конституційного права на

Хто здійснює
перевірку
3

Строк
виконання
4

Касьяненко О.В. березень
– керуючий
справами
міськвиконкому

5

2.

3.

4.

звернення в КП
"Комунсервіс".
Перевірка відповідності
законодавству проектів
рішень та інших актів, що
подаються на розгляд
міської ради, виконавчого
комітету, на підпис
міському голові
Перевірка КП
"Житлосервіс" по цільовому
використанню бюджетних
коштів

Перевірка комунальних
підприємств на готовність
до роботи в осінньо –
зимовий період

Тоцька С.В. –
начальник
юридичного
відділу
міськвиконкому

червень

Савченко Л.Г. начальник
відділу
бухгалтерського
обліку та
звітності
міськвиконкому
Савицька О.А. –
начальник
відділу ЖКГ
міськвиконкому

липень

вересень

Перелік питань, які вносяться для розгляду на засідання
виконавчого комітету міської ради
№ Найменування
Хто готує
Відповідальний
питання
за підготовку
1
2
3
4
Дата засідання виконкому: 28 січня 2016 року
Дата подання матеріалів : 21 січня 2016 року

Хто доповідає

1. Звіт про стан
роботи
адміністративної
комісії при
виконавчому
комітеті
Гуляйпільської
міської ради
2. Про стан роботи з
питань архіву та
архівної справи

Тоцька С.В. –
начальник
юридичного
відділу
міськвиконкому

Тоцька С.В. –
начальник
юридичного
відділу
міськвиконкому

Касьяненко О.В.
– керуючий
справами
міськвиконкому

Касьяненко О.В. – Ярмак С.О.керуючий справами заступник
міськвиконкому
міського голови

Дата засідання виконкому : 25 лютого 2016 року
Дата подання матеріалів : 18 лютого 2016 року

5

Касьяненко О.В. –
керуючий справам
міськвиконкому

1. Звіт про роботу
сектору розвитку
інфраструктури у
2015 році

Коновалова С.О. – Ярмак С.О.завідуюча сектором заступник
розвитку
міського голови
інфраструктури

Коновалова С.О. –
завідуюча сектором
розвитку
інфраструктури

Дата засідання виконкому : 31 березня 2016 року
Дата подання матеріалів : 24 березня 2016 року
1. Інформація
Савицький О.А. –
Ярмак С.О.директора КП
директор КП
заступник
"Комунсервіс" про Комунсервіс"
міського голови
роботу із
зверненнями
громадян
2. Про додержання
Савицька О.А. –
Ярмак С.О.Правил
начальник відділу
заступник
благоустрою,
ЖКГ
міського голови
покращення
міськвиконкому
санітарного стану
міста та
Косаренко О.А. –
проведення
директор КП
весняної толоки
"Благоустрійсервіс"
Дата засідання виконкому : 28 квітня 2016 року
Дата подання матеріалів : 21 квітня 2016 року

Савицький О.А. –
директор КП
Комунсервіс"

1. Звіт про роботу
відділу житлово –
комунального
господарства,
містобудування та
архітектури
міськвиконкому в I
кварталі 2016 року

Савицька О.А. –
начальник відділу
ЖКГ
міськвиконкому

Савицька О.А. –
начальник відділу
ЖКГ
міськвиконкому

Ярмак С.О.заступник
міського голови

Савицька О.А. –
начальник відділу
ЖКГ
міськвиконкому

Дата засідання виконкому : 26 травня 2016 р.
Дата подання матеріалів : 19 травня 2016 року
1. Про стан
Касьяненко О.В. –
квартирного обліку керуючий справами
та дотримання
міськвиконкому
житлового
законодавства

Касьяненко О.В. Касьяненко О.В. –
– керуючий
керуючий справам
справами
міськвиконкому
міськвиконкому

2. Про підготовку до
травневих свят

Директори
комунальних
підприємств

Неміч О.Г.міський голова

Ярмак С.О.заступник міського
голови

Дата засідання виконкому : 30 червня 2016 року
Дата подання матеріалів : 23 червня 2016 року
1. Про стан
Касьяненко О.В. – Ярмак С.О.виконавської
керуючий справами заступник
дисципліни у
міськвиконкому
міського голови
виконавчому
комітеті
Начальники
Гуляйпільської
відділів, секторів
міської ради за I
півріччя 2016 року
Дата засідання виконкому : 28 липня 2016 року
Дата подання матеріалів : 21 липня 2016
1. Звіт відділу
Савченко Л.Г. Ярмак С.О.бухгалтерського
начальник відділу
заступник
обліку та звітності бухгалтерського
міського голови
виконавчого
обліку та звітності
комітету
міськвиконкому
Гуляйпільської
міської ради Про
стан виконання
місцевого бюджету
за I півріччя 2016
року

Касьяненко О.В. –
керуючий справам
міськвиконкому

Савченко Л.Г. начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності
міськвиконкому

Дата засідання виконкому : 25 серпня 2016 року
Дата подання матеріалів : 18 серпня 2016 року
1. Звіт про роботу
Тоцька С.В. –
Касьяненко О.В. Тоцька С.В. –
юридичного
начальник
– керуючий
начальник
відділу
юридичного
справами
юридичного
виконавчого
відділу
міськвиконкому відділу
комітету
міськвиконкому
міськвиконкому
Гуляйпільської
міської ради
Дата засідання виконкому : 29 вересня 2016 року
Дата подання матеріалів : 22 вересня 2016 року
1. Про підготовку
об'єктів житлово –
комунального
господарства до

Матвієнко М.В. –
головний
спеціаліст відділу
ЖКГ

Савицька О.А. –
начальник
відділу ЖКГ
міськвиконкому

Матвієнко М.В. –
головний
спеціаліст відділу
ЖКГ

роботи в зимовий
період 2015-2016
років

міськвиконкому,

міськвиконкому

Директори
комунальних
підприємств

Скрипак Р.А. –
директор КП
"Житлосервіс"

Дата засідання виконкому : 27 жовтня 2016 року
Дата подання матеріалів : 20 жовтня 2016 року
1. Звіт про роботу
Зінченко Г.М. –
Ярмак С.О.Зінченко Г.М. –
головного
головний
заступник
головний
спеціаліста –
спеціаліст міського голови спеціаліст землевпорядника з землевпорядник
землевпорядник
питань аграрної
політики і
земельних
відносин
Дата засідання виконкому : 24 листопада 2016 року
Дата подання матеріалів : 18 листопада 2016 року
1. Про затвердження
плану діяльності
виконавчого
комітету
Гуляйпільської
міської ради з
питань підготовки
проектів
регуляторних актів
на 2016 рік
2. Про організацію
роботи з кадровим
резервом у
виконавчому
комітеті

Тоцька С.В. –
начальник
юридичного
відділу
міськвиконкому

Касьяненко О.В.
– керуючий
справами
міськвиконкому

Тоцька С.В. –
начальник
юридичного
відділу
міськвиконкому

Тоцька С.В. –
начальник
юридичного
відділу
міськвиконкому

Касьяненко О.В.
– керуючий
справами
міськвиконкому

Тоцька С.В. –
начальник
юридичного
відділу
міськвиконкому

Дата засідання виконкому : 29 грудня 2016 р.
Дата подання матеріалів : 22 грудня 2016 року
1. Про роботу
виконавчого
комітету з питань
сім'ї, гендерної
рівності,
демографічного
розвитку

Коновалова С.О. – Ярмак С.О.завідуюча сектором заступник
розвитку
міського голови
інфраструктури
Тоцька С.В. –
начальник

Касьяненко О.В. –
керуючий справам
міськвиконкому

2. Про роботу
громадського
формування з
охорони
громадського
порядку та
взаємодію
громадських
формувань і
правоохоронних
органів

юридичного
відділу
міськвиконкому
Діденко І.І. –
спеціаліст по
роботі з
громадськими
формуваннями

Тоцька С.В. –
начальник
юридичного
відділу
міськвиконкому

Діденко І.І. –
спеціаліст по
роботі з
громадськими
формуваннями

Організаційно-масові заходи
№
1
1.

2.

3.

4.

Найменування заходів

Хто готує

Строк
виконання
2
3
4
Засідання комісій, робочих груп, інші заходи
Засідання комісії з
Матвієнко М.В. щомісячно
визначення аварійності
–головний
житлових будинків
спеціаліст
відділу ЖКГ
міськвиконкому
Аналіз виконання міського
Савченко Л.Г. - квітень
бюджету
начальник
відділу
бухгалтерського
обліку та
звітності
міськвиконкому
Складання місячної
Савченко Л.Г. - щомісячно
звітності про виконання
начальник
кошторису витрат
відділу
бухгалтерського
обліку та
звітності
міськвиконкому
Засідання конкурсної комісії Тоцька С.В. у разі
з відбору кандидатів на
начальник
проведення
заміщення вакантних посад юридичного
конкурсу
посадових осіб міського
відділу
протягом 5
самоврядування.
міськвиконкому днів з дати
закінчення

5

5.

Засідання адміністративної
комісії

6.

Засідання громадської
комісії по розподілу житла

7.

Апаратна нарада у міського
голови
Патрулювання міста
відповідно до графіка

8.

9.

Засідання комісії:
з питань оцінки стану
зелених насаджень;
з прийняття закінчених
будівництвом
індивідуальних будинків4
по приватизації державного
житлового фонду;

Керуючий справами /секретар/
виконавчого комітету міської ради

Тоцька С.В. начальник
юридичного
відділу
міськвиконкому
Касьяненко О.В.
керуюча
справами
виконкому
Неміч О.Г.міський голова
Діденко І.І. –
спеціаліст по
роботі з
громадськими
формуваннями
Савицька О.А. –
начальник
відділу ЖКГ

строку на
подання
документів
По мірі
надходження
матеріалів
По мірі
надходження
документів
Щовівторка
згідно з
графіком

По мірі
надходження
матеріалів

О.В.Касьяненко

