УКРАЇНА
Коломийська міська рада Івано-Франківської області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 19.12.2017 р.

м.Коломия

№ 281

Про план роботи виконавчого
комітету міської ради на перше
півріччя 2018 року
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 перше
півріччя 2018 року (додається).
2. Першому заступнику, заступникам міського голови, керуючому
справами виконавчого комітету, керівникам структурних підрозділів міської
ради забезпечити своєчасну підготовку проектів рішень та відповідних
документів на розгляд міської ради та виконавчого комітету і реалізацію
затверджених заходів.
3. Інформацію про виконання плану роботи виконкому за друге півріччя
2017 року взяти до відома.
4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 27.06.2017 №139 "Про
план роботи виконавчого комітету міської ради на друге півріччя 2017 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 19.12.2017 р. № 281
ПЛАН
роботи виконавчого комітету міської ради
на перше півріччя 2018 року
I. Питання, які вноситимуться виконавчими органами міської ради
на розгляд пленарних засідань міської ради
I квартал 2018 року
1.

Про присвоєння дитячій музичній школі №1 імені Анатолія Кос-Анатольського
Готує: відділ культури міської ради

2.

Про облік комунального майна територіальної громади міста Коломиї
Готує: відділ управління комунальним
майном міської ради

3.

Про виконання бюджету міста за 2017 рік
Готує: фінансове управління міської ради

4.

Земельні питання
Готує: відділ земельних відносин міської
ради
II квартал 2018 року

1.

Про виконання бюджету міста за перший квартал 2018 року
Готує: фінансове управління міської ради

2.

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.

2.

Відповідальні
Готують
Доповідач
за підготовку
питання
30 січня 2018 року
Про виконання бюджету Коцюр С.П.
Фінансове
Бакай Г.Д.
міста за 2017 рік
управління
міської ради
Про затвердження плану Коцюр С.П.
Відділ з питань Кротюк О.С.
основних заходів цивільного
цивільного
захисту на 2018 рік
захисту міської
ради
Назва питання

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

27 лютого 2018 року
Про
стан
роботи
з Кухтар Т.М.
Загальний відділ
документами
та
рівень
міської ради
виконавської дисципліни в
2017 році
Про підсумки роботи із Кухтар Т.М.
Відділ звернень
зверненнями громадян у
міської ради
2017 році та виконання
рішення
виконкому
від
28.02.2017р. №27 з цього
питання
Про
профілактику Бойцан В.В.
Служба у
правопорушень серед дітей в
справах дітей
місті Коломиї
міської ради
Звіт
головного
лікаря Бойцан В.В.
Комунальний
комунального
закладу
заклад
Коломийської міської ради
“Коломийський
“Коломийський
міський
міський центр
центр первинної медико
первинної
санітарної допомоги” щодо
медикороботи установи за 2017 рік.
санітарної
допомоги”
27 березня 2018 року
Про виконання програми Коцюр С.П.
Відділ
соціально-економічного та Дячук О.Д.
економіки
та
культурного розвитку міста Бойцан В.В.
муніципального
за 2017 рік та схвалення
розвитку, інші
програми
соціальноуправління
та
економічного та культурного
відділи міської
розвитку міста Коломиї на
ради
2018 рік та основні напрямки
на 2019 та 2020 роки
Про
стан
здійснення Коцюр С.П.
Відділ
пасажирських перевезень в
економіки
та
місті Коломиї
муніципального
розвитку міської
ради
Про перелік платних послуг Кухтар Т.М.
Архівний відділ
та
цін
на
них,
що
міської ради
виконуються
архівним
відділом міської ради
24 квітня 2018 року
Про виконання бюджету Коцюр С.П.
Фінансове
міста за перший квартал
управління
2018 року
міської ради
Про
підготовку міського Федорук
Б.М. Відділ
управгосподарства до роботи в Бойцан В.В.
ління комунальосінньо-зимовий
період
ним
майном,
2018-2019років
управління
освіти,
відділ
культури міської
ради

Волчинська
Н.М.
Дикан І.В.

Івахнюк І.В.
Мельничук В.Б.

Геник Н.А.
Колісник А.Я.
Мандрусяк У.І.

Геник Н.А.

Андріяшко О.М.

Бакай Г.Д.
Наливайко В.Я.
Бордун Л.Б.
Мандрусяк У.І.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Про
припинення Федорук Б.М.
опалювального
періоду
2017-2018р.

Відділ
Наливайко В.Я.
управління
комунальним
майном міської
ради

29 травня 2018 року
Про
планову
мережу Бойцан В.В.
Управління
закладів освіти міста на
освіти
міської
2018-2019 навчальний рік
ради
Про планову мережу шкіл Бойцан В.В.
Відділ культури
естетичного виховання та
міської ради
встановлення
плати
за
навчання в них на 2018-2019
навчальний рік
Про
планову
мережу Бойцан В.В.
Відділ молоді та
Комплексної
дитячоспорту міської
юнацької спортивної школи
ради
на 2018-2019 навчальний рік
Про організацію відпочинку Бойцан В.В.
Відділ молоді та
і оздоровлення дітей влітку
спорту міської
2018 року
ради
26 червня 2018 року
Про завершення 2017-2018 Бойцан В.В.
Управління
навчального року та хід
освіти
міської
підготовки до нового 2018ради
2019 навчального року
Про
план
роботи Кухтар Т.М.
Загальний відділ
виконавчого
комітету
міської
ради,
міської ради на друге
інші відділи та
півріччя 2018 року
управління
міської ради

Бордун Л.Б.
Мандрусяк У.І.

Колесник В.Л.

Колесник В.Л.

Бордун Л.Б.

Кухтар Т.М.

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 надання населенню субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг
Про матеріальний резерв міста на випадок
виникнення
надзвичайних
ситуацій
(протипаводкові заходи)
Про стан пасажирських перевезень на міських
маршрутах у 2017 році та у першому кварталі
2018 року
Про результати реалізації інвестиційних проектів
у місті Коломиї
Про заходи щодо протидії пожежам сільгоспугідь,
виникнення пожеж на території міста, пов’язаних
з випалюванням сухої трави у літній період 2018
року

Січень

Яремчук Л.В.

Лютий

Кротюк О.С.

Березень

Геник Н.А.

Квітень

Образцова В.Т.

Травень

Кротюк О.С.

6.

Про стан роботи з попередження загибелі людей
на водних об’єктах міста в літній період 2018року

Червень

Кротюк О.С.

У заступника міського голови Бойцана В.В.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Про затвердження кошторису та календаря
спортивно-масових заходів
Про проведення загальноміських заходів у
першому півріччі 2018 року
Про готовність спортивних споруд та майданчиків
до роботи у весняно-літній період 2018 року
Про відвідування учнями гуртків закладів
загальної середньої освіти та позашкільної освіти
Про стан злочинності серед неповнолітніх у місті
у II півріччі 2017 року
Про стан відвідування учнями закладів загальної
середньої освіти групи продовженого дня
Про вжиті заходи щодо дотримання прав та
інтересів дітей, які проживають у сім’ях, що
опинилися у складних життєвих обставинах
Про підсумки участі спортсменів міста у
змаганнях
Про організацію та проведення в місті Дня молоді

Січень

Колесник В.Л.

Січень

Мандрусяк У.І.

Лютий

Колесник В.Л.

Лютий

Бордун Л.Б.

Березень

Івахнюк І.В.

Березень

Бордун Л.Б.

Квітень

Івахнюк І.В.

Травень

Колесник В.Л.

Червень

Колесник В.Л.

У заступника міського голови Дячука О.Д.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Розроблення містобудівної документації щодо
внесення змін у схему зонування території міста
та розроблення проекту Детального плану
території
Про стан справляння плати за розміщення
рекламних носіїв
Погодження місця розташування земельних
ділянок для продажу на аукціоні
Про стан виконання робіт з впровадження
містобудівного кадастру
Про стан виконавської дисципліни з документами,
зокрема зверненнями громадян у відділ земельних
відносин міської ради
Про роботу відділу архітектури та містобудування
міської ради

Січень

Колісник А.Я.

Лютий

Колісник А.Я.

Березень

Мондрик Б.Й.

Квітень

Колісник А.Я.

Травень

Мондрик Б.Й.

Червень

Колісник А.Я.

У заступника міського голови Федорука Б.М.
1.

Про стан розрахунків комунальних підприємств

2.

та бюджетних установ за спожиті енергоносії
Про виконання робіт по ремонту дорожнього
покриття та утримання засобів регулювання
дорожнього руху

Січень

Зінько Ю.Р.

Лютий

Наливайко В.Я.

3.
4.
5.
6.

Про підготовку та проведення загальноміської
толоки
Про стан санітарної очистки міста і ліквідації
стихійних сміттєзвалищ
Про роботу відділу муніципальної інспекції
міської ради
Про виконання робіт по ремонту дорожнього
покриття та утримання засобів регулювання
дорожнього руху

Березень

Наливайко В.Я.

Квітень

Наливайко В.Я.

Травень

Грицик Я.І.

Червень

Наливайко В.Я.

У керуючого справами виконкому Кухтара Т.М.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Про проведення атестації посадових осіб міської
ради
Про підсумки роботи із зверненнями громадян за
2017 рік
Про стан виконавської дисципліни у роботі з
документами за 2017 рік
Про стан кадрової роботи у виконавчих органах
міської ради
Про стан подання декларацій за 2017 рік та
оприлюднення їх на Єдиному державному реєстрі
декларацій, осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування
за 2017 рік посадовими особами міської ради
Про виконання плану роботи виконавчого
комітету міської ради за I півріччя 2018 року

Січень

Денисюк О.М.

Лютий

Дикан І.В.

Березень

Волчинська Н.М.

Квітень

Денисюк О.М.

Травень

Денисюк О.М.

Червень

Волчинська Н.М.

V. Перелік питань для навчання працівників апарату виконавчого
комітету міської ради, начальників відділів та управлінь міської ради
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Порядок оприлюднення (надання) посадовими особами та
службовцями міської ради декларацій на Єдиному державному
реєстрі декларацій, осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування за 2017 рік
Публічні закупівлі

Січень

Лютий

Про організацію роботи із забезпечення доступу до публічної
інформації в Коломийській міській раді та її структурних
підрозділах та відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних
Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування

Березень

Організація ведення діловодства у структурних підрозділах міської
ради
Порядок висвітлення діяльності про роботу виконавчих органів
міської ради на офіційному веб-сайті міської ради

Травень

Квітень

Червень

VI. Проведення основних організаційно-масових заходів
Участь у підготовці та проведенні відзначення державних, національних,
релігійних та професійних свят, знаменних і пам’ятних дат:
01.01.
01.01.
05.01.
07.01.
22.01.
29.01.
15.02.
20.02.
21.02.
25.02.
09.03.
10.03.
08.04.
11.04.
21.04.
26.04.
05.05.
08.05.
13.05.
17.05.
22.05.
23.05.
27.05.
28.05.
01.06.
03.06.
22.06.
23.06.
24.06.
28.06.

- Новий рік
- 109-а річниця від Дня народження Степана Бандери
- 95-а річниця від дня народження сотенного УПА Мирослава
Симчича (Кривоноса)
- Різдво Христове
- День Соборності України – 99 річниця Злуки УНР та ЗУНР
- День пам’яті битви під Крутами – 100 річниця
- 29 річниця виведення військ з Афганістану
- День пам’яті Героїв Небесної Сотні
- Міжнародний день рідної мови
- 147-а річниця від дня народження Лесі Українки
- 204-а річниця від дня народження Тараса Шевченка
- 157-а річниця від дня смерті Тараса Шевченка
- Великдень
- Міжнародний день визволення в’язнів фашистських таборів
- XI Всеукраїнський фольклорний фестиваль “Писанка”
- 32 річниця Чорнобильської трагедії
- III Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії
“Покутські витоки”
- День пам’яті та примирення
- День матері
- День вишиванки
- 157-а річниця перепоховання Тараса Шевченка
- День героїв
- Трійця. Зелені свята
- 102-річниця від дня смерті Івана Франка
- Міжнародний день захисту дітей
- Свято української пісні
- День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
- День державної служби
- День молоді
- 22 річниця Дня Конституції України

