УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 26.06.2018

м.Коломия

№ 125

Про план роботи виконавчого
комітету міської ради на друге
півріччя 2018 року
Розглянувши пропозиції керівників структурних підрозділів міської ради,
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконавчий комітет міської ради
в и р і ш и в:
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на друге
півріччя 2018 року (додається).
2. Першому заступнику, заступникам міського голови, керуючому
справами виконавчого комітету, начальникам управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів міської ради забезпечити своєчасну підготовку
проектів рішень та відповідних документів на розгляд сесій міської ради та
засідань виконавчого комітету і реалізацію намічених заходів.
3. Інформацію про виконання плану роботи виконкому за перше півріччя
2018 року взяти до відома.
4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2017 № 281 "Про
план роботи виконавчого комітету міської ради на перше півріччя 2018 року"
зняти з контролю.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника,
заступників міського голови і керуючого справами виконкому згідно з
розподілом обов'язків.

Міський голова

І.Слюзар

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому міської ради
від 26.06.2018 № 125
ПЛАН
роботи виконавчого комітету міської ради
на друге півріччя 2018 року
I. Питання, які вноситимуться виконавчими органами міської ради
на розгляд пленарних засідань міської ради
III квартал 2018 року

1.

Про виконання бюджету міста за перше півріччя 2018 року
Готує: фінансове управління міської
ради

2.

Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку
інфраструктури міста Коломиї
Готує: відділ
економіки
та
муніципального
розвитку
міської ради
Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного)
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території
міста Коломиї
Готує: відділ
економіки
та
муніципального
розвитку
міської ради
Про стан обліку, збереження та використання майна комунальної
власності
Готує: управління
комунального
господарства міської ради

3.

4.

IV квартал 2018 року
1.

Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року
Готує: фінансове управління міської
ради

2.

Про бюджет міста на 2019 рік
Готують: фінансове управління, інші
відділи та управління міської
ради

3.

Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів міської ради у
2018 році

4.

5.

6.

7.

Готують: перший заступник, заступники
міського голови, керуючий
справами
виконкому,
начальники
управлінь
та
відділів міської ради
Про затвердження Положення про умови і порядок проведення
конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів
комунальної власності територіальної громади міста Коломиї
Готує: управління
комунального
господарства міської ради
Про затвердження Програми “Благоустрій міста Коломиї” на 2018-2022
роки
Готує: управління
комунального
господарства міської ради
Про хід виконання міської Програми охорони навколишнього
природного середовища на період 2016-2020 років
Готує: управління
комунального
господарства міської ради
Земельні питання
Готує: відділ земельних відносин
міської ради
II. П Е Р Е Л І К
питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету

№п
/п
1.

1.

2.

3.

4.

Відповідальні
Готують
за підготовку
питання
31 липня 2018 року
Про виконання бюджету Коцюр С.П.
Фінансове
міста за перше півріччя
управління
2018 року
міської ради
28 серпня 2018 року
Про стан організації Бойцан В.В.
Управління
Порядку ведення обліку
освіти міської
дітей шкільного віку
ради
Про стан готовності Бойцан В.В.
Управління
навчальних
закладів
освіти міської
міста до нового 2018ради
2019 навчального року
Про стан готовності Бойцан В.В.
Відділ
закладів культури міста
культури
до роботи в осінньоміської ради
зимовий період
Про підсумки роботи із Кухтар Т.М.
Відділ
Назва питання

Доповідач
Бакай Г.Д.

Бордун Л.Б.
Бордун Л.Б.

Мандрусяк
У.І.
Дикан І.В.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

зверненнями громадян у
звернень
першому півріччі 2018
міської ради
року
25 вересня 2018 року
Про фактичну мережу Бойцан В.В.
Управління
закладів освіти міста на
освіти міської
2018-2019
навчальний
ради
рік
Про
затвердження Бойцан В.В.
Відділ
мережі шкіл естетичного
культури
виховання
та
міської ради
встановлення плати за
навчання в них на 20182019 навчальний рік
Про
затвердження Бойцан В.В.
Відділ молоді
фактичної
мережі
та спорту
Комплексної
дитячоміської ради
юнацької
спортивної
школи міста на 20182019 навчальний рік
Про
підсумки Бойцан В.В.
Відділ молоді
організованого
та спорту
відпочинку
та
міської ради
оздоровлення
дітей
влітку 2018 року”
Про
хід
виконання Федорук Б.М. Управління
заходів з підготовки Бойцан В.В.
комунального
закладів
міського
господарства,
господарства до роботи
управління
в
осінньо-зимовий
освіти, відділ
період 2018-2019 років
культури,
керівники
відповідних
підприємств
Про
початок Федорук Б.М. Управління
опалювального періоду
комунального
2018-2019 років
господарства
міської ради
Про
затвердження Коцюр С.П.
Відділ
Порядку
та
умов
економіки та
організації і проведення
муніципально
конкурсів з перевезення
го
розвитку
пасажирів на автобусних
міської ради
маршрутах загального

Бордун Л.Б.

Мандрусяк
У.І.

Колесник
В.Л.

Колесник
В.Л.

Наливайко
В.В.
Бордун Л.Б.
Мандрусяк
У.І.

Наливайко
В.Я.
Геник Н.А.

користування в місті
Коломиї
Про затвердження умов Коцюр С.П.
проведення конкурсу з
визначення
робочого
органу

1.

2

1

1.

2.

Відділ
економіки та
муніципально
го
розвитку
міської ради
30 жовтня 2018 року
Про виконання бюджету Коцюр С.П.
Фінансове
міста за 9 місяців 2018
управління
року
міської ради
Про стан виконання в Коцюр С.П.
Коломийське
Коломийському
об’єднане
об’єднаному управлінні
управління
Пенсійного
фонду
Пенсійного
України
в
Іванофонду
Франківській
області
України
в
Закону України «Про
Іванозагальнообов’язкове
Франківській
державне
пенсійне
області
страхування» в частині
призначення,
перерахунку та виплати
пенсій
27 листопада 2018 року
Про
забезпечення Бойцан В.В.
Служба у
житлом
і
першим
справах дітей
робочим місцем дітейміської ради
сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, а також осіб
з їх числа
18 грудня 2018 року
Про проект бюджету Коцюр С.П.
Фінансове
міста на 2019 рік
Бойцан В.В.
управління,
Дячук О.Д.
відділи і
Федорук Б.М. управління
міської ради
Про
шефство
над Коцюр С.П.
Відділ з
військовими частинами
питань
у 2018 році
цивільного
захисту
міської ради

Геник Н.А.

Бакай Г.Д.
Григорчук
Г.П.

Івахнюк І.В.

Бакай Г.Д.

Кротюк О.С.

3.

4.

Про
хід
виконання Бойцан В.В.
рішення
виконавчого
комітету міської ради від
27.02.2018р. №35 “Про
профілактику
правопорушень
серед
неповнолітніх в місті
Коломиї”
Про
план
роботи Кухтар Т.М.
виконавчого
комітету
міської ради на перше
півріччя 2019 року

Служба
у Івахнюк І.В.
справах дітей
міської ради

Загальний
Кухтар Т.М.
відділ міської
ради,
інші
відділи
та
управління
міської ради

V. Питання для розгляду на нарадах у першого заступника, заступників
міського голови та керуючого справами виконкому
У першого заступника міського голови Коцюра С.П.
1.

2.

3.
4.
5.

Про стан роботи з попередження загибелі Липень Кротюк О.С.
людей на водних об’єктах міста в літній
період 2018 року, ефективне реагування на
нещасні випадки на воді
Про стан погашення заборгованості по Серпень Яремчук Л.В.
заробітній платі на підприємствах та
установах міста
Про заходи щодо протидії пожежам Вересень Вацик І.Я.
сільгоспугідь, виникнення пожеж на
Кротюк О.С.
території
міста,
пов’язаних
з
випалюванням сухої трави у літній період
2018 року, аналіз пожеж за I півріччя 2018
року.
Про результати реалізації інвестиційних Жовтень Образцова В.Т.
проектів у місті Коломиї
Про недотримання розміру мінімальної Листопад Яремчук Л.В.
заробітної плати
Про стан розвитку туризму в місті Коломиї Грудень Образцова В.Т.
Костюк Т.А.
У заступника міського голови Бойцана В.В.

1.

Про
організацію
відпочинку
оздоровлення дітей влітку 2018 року

і

Липень

Колесник В.Л.

2.

Про план заходів до святкування Дня міста

Липень

Мандрусяк У.І.

3.

Про хід виконання культурно-мистецьких
заходів запланованих на друге півріччя
2018 року
Про вжиті заходи щодо дотримання прав
та інтересів дітей, які проживають у сім’ях,
що проживають в складних життєвих
обставинах
Про відзначення Дня фізичної культури і
спорту
Про готовність закладів освіти, культури
та ДЮСШ міста до роботи в осінньозимовий період 2018-2019 років
Про стан відвідування та оплати учнями
загальноосвітніх
навчальних
закладів
гуртків та секцій позашкільних навчальних
закладів, закладів культури та дитячоюнацьких шкіл
Про підсумки участі спортсменів міста у
змаганнях
Про стан злочинності серед неповнолітніх
у місті Коломиї у I півріччі 2018 року

Липень

Мандрусяк У.І.

Серпень

Івахнюк І.В.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Вересень Колесник В.Л.
Жовтень Бордун Л.Б.
Мандрусяк У.І.
Колесник В.Л.
Листопад Бордун Л.Б.
Мандрусяк У.І.
Колесник В.Л.
Листопад Колесник В.Л.
Грудень

Івахнюк І.В.

У заступника міського голови Дячука О.Д.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Погодження
місця
розташування
земельних ділянок для продажу на аукціоні
Про стан справляння плати за розміщення
рекламних носіїв
Про розробку програм і проектів з питань
будівництва, містобудування, архітектури
та перспективного розвитку
Про стан виконання робіт з впровадження
містобудівного кадастру
Про підготовку пропозицій з питань
будівництва, участі у проектах та
програмах
міжнародної
технічної
допомоги,
транскордонного
співробітництва, національних, місцевих
програмах
Про роботу відділу архітектури та
містобудування міської ради
Про розгляд звернень учасників бойових
дій щодо виділення їм земельних ділянок

Липень

Мондрик Б.Й.

Серпень

Колісник А.Я.

Вересень Долаврук У.В.
Жовтень Колісник А.Я.
Жовтень Долаврук У.В.

Листопад Колісник А.Я.
Грудень

Мондрик Б.Й.

У заступника міського голови Федорука Б.М.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Про стан санітарної очистки міста і
ліквідації стихійних сміттєзвалищ
Про підготовку до святкування Дня міста

Липень
Липень

Наливайко В.Я.
Попелюк М.Б.
Наливайко В.Я.
Попелюк М.Б.
Зінько Ю.Р.
Михайлищук
В.М.
Перегінчук І.Т.
Джаман Р.В.
Наливайко В.Я.

Про виконання робіт по ремонту Серпень
дорожнього покриття та утримання засобів
регулювання дорожнього руху
Про підготовку до опалювального періоду Вересень Наливайко В.Я.
2018-2019 років та розрахунки за надані
Зінько Ю.Р.
послуги з теплопостачання
Михайлищук
В.М.
Перегінчук І.Т.
Про стан паркування автомобільного Жовтень Івоняк В.В.
транспорту на території міста
Про участь підприємств, установ та Листопад Наливайко В.Я.
організацій в загальноміських толоках
Попелюк М.Б.
Зінько Ю.Р.
Михайлищук
В.М.
Перегінчук І.Т.
Джаман Р.В.
Про роботу спецтехніки в зимовий період
Грудень Наливайко В.Я.
Попелюк М.Б.
У керуючого справами виконкому Кухтара Т.М.

2.

Про виконання плану роботи виконавчого
комітету за III квартал 2018 року
Про рівень виконавської дисципліни в
роботі з документами за перше півріччя
2018 року

3.

Про розгляд і вирішення звернень Вересень Дикан І.В.
громадян у першому півріччі 2018 року

4.

Про підготовку звіту міського голови про Жовтень Керівники
діяльність виконавчих органів міської ради
структурних
підрозділів

1.

Липень

Волчинська Н.М.

Серпень

Волчинська Н.М.

міської ради
5.
6.

Про стан кадрової роботи у виконавчих Листопад Денисюк О.М.
органах міської ради
Про виконання плану роботи виконавчого Грудень Волчинська Н.М.
комітету за IV квартал 2018 року

V. Перелік питань для навчання працівників апарату виконавчого
комітету міської ради, начальників відділів та управлінь міської ради
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Про розміщення відкритих даних на Єдиному
державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua
Правила етичної поведінки посадових осіб місцевого
самоврядування
Питання планування щорічних основних відпусток,
складання графіків відпусток, види відпусток тощо
Проектний менеджмент, написання грантових проектів
до фондів ЄС
Організація ведення діловодства у структурних
підрозділах міської ради
Порядок висвітлення діяльності про роботу виконавчих
органів міської ради на офіційному веб-сайті міської ради

Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

VI. Проведення основних організаційно-масових заходів
Участь у підготовці та проведенні відзначення державних, національних,
релігійних та професійних свят, знаменних і пам’ятних дат:
07.07.
16.07.
14.08
14.08.
19.08.
20.08.
23.08.
24.08.
27.08.
31.08.
01.09.

- Фестиваль “Loza-art”
- 28-а річниця проголошення Декларації про державний суверенітет
України
- IX обласний відкритий фестиваль “Медовий Спас в Коломиї”
- 1030-а річниця хрещення Київської Руси-України
- День міста Коломиї. 777-а річниця від дати першої писемної згадки
про місто
- 80-а річниця від дня народження Тараса Мельничука
- День Державного Прапора України
- 27-а річниця Незалежності України
- 162-а річниця від дня народження видатного українського
письменника та громадського діяча Івана Франка
- 125-а річниця від дня народження українського композитора
Нестора Нижанківського
- День знань

09.09.
09.09.
21.09.
27.09.
28.09.
30.09.
01.10.
07.10.
14.10.
14.10.
14.10.
16.10.
01.11.
13.11.
21.11.
24.11.
30.11.
03.12.
06.12.
07.12.
08.12.
14.12.
19.12

- Фестиваль сучасної християнської пісні “Christian Song Fest”
- X
Всеукраїнський
театральний фестиваль
“Коломийські
представлення”. 170-а річниця заснування театру.
- Фестиваль духовної пісні “Все упованіє моє, на тебе Мати,
возлагаю”
- IX Січове свято в Коломиї
- 200-а річниця від дня народження громадсько-політичного діяча
Йосафата Кобринського
- II загальноміський фестиваль книги “Книга відкриває світ”
- Міжнародний день людей похилого віку
- День працівників освіти
- 76-а річниця створення УПА
- День захисника України
- День святої Покрови Пресвятої Богородиці
- 145-а річниця від дня народження засновника Музею народного
мистецтва Гуцульщини Володимира Кобринського
- 100-а річниця проголошення ЗУНР
- IX молодіжний фестиваль “Студентська осінь писанкова”
- День Гідності та Свободи
- День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій
- XXXII музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського
- Міжнародний день людей з обмеженими можливостями
- День Збройних Сил України
- День місцевого самоврядування
- 150-а річниця заснування товариства “Просвіта”
- День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
- День Святого Миколая

