УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

виконавчий комітет

РІШЕННЯ
від 02.04.2018 № 80
м. Бердичів
Про план роботи
виконавчого комітету
на ІІ квартал 2018 року
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 29.03.2018 № 111 «Про план роботи обласної державної адміністрації на
ІІ квартал 2018 року», відповідно до Регламенту виконавчого комітету
Бердичівської міської ради, затвердженого рішенням виконкому від
16.06.2016 № 199, враховуючи пропозиції керівників структурних підрозділів
виконавчого комітету, на підставі ст. 40 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету на ІІ квартал
2018 року (додається).
2. Заступникам міського

голови,

начальникам

структурних

підрозділів забезпечити своєчасну підготовку і виконання запланованих
заходів та до 10 липня 2018 року надати відділу роботи з територіальною
громадою інформацію про хід їх виконання.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого
справами виконкому Мохно Н.С.

Міський голова

В.К. Мазур

Додаток
до рішення виконкому
від 02.04.2018 № 80
ПЛАН
роботи виконавчого комітету на ІІ квартал 2018 року
Питання, які необхідно винести на розгляд міської ради:
ІІ квартал
Про реформування первинної медико-санітарної допомоги.
II. Питання, які будуть розглядатися на засіданнях
виконавчого комітету міської ради:
Квітень
Про підготовку до літнього оздоровлення дітей та підлітків у 2018 році.
Адаменко В.В.
Басюк С.В.
Про хід виконання Комплексної програми ліквідації наслідків
підтоплення територій міста на період 2016-2020 рр.
Онофрійчук С.П.
Рябушко В.М.
Травень
Про підсумки проведення опалювального сезону 2017-2018 р.р. та
завдання щодо підготовки господарства міста до роботи в осінньо-зимовий
період 2018-2019 років.
Онофрійчук С.П.
Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку міста
за І квартал 2018 року.
Павлішина Т.В.
Бедрань Л.М.
Про роботу Бердичівської міської комунальної пошуково-рятувальної
служби на воді та її готовність до початку купального сезону 2018 року.
Ковальчук О.С.
Червень
Про роботу управління праці та соціального захисту населення у 2017
році та І кварталі 2018 року.
Омельянчук Н.П.
Про роботу відділу містобудування та архітектури з надання
адміністративних послуг у І півріччі 2018 року.
Сальва Л.А.

III. Питання, які будуть вивчатися з метою прискорення соціальноекономічного розвитку міста, і, при потребі, виноситись на розгляд
виконкому.
Квітень
Про створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у
2017 році.
Повійчук О.М.
Про підсумки проходження опалювального сезону 2017-2018 років.
Онофрійчук С.П.
Про
виконання заходів регіональної програми «Програма
стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного
використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018
роки».
Онофрійчук С.П.
Повійчук О.М.
Травень
Про підсумки проведення в місті двомісячника благоустрою та
санітарії.
Онофрійчук С.П.
Повійчук О.М.
Про роботу комісії з питань легалізації виплати заробітної плати.
Бедрань Л.М.
Про підготовку об’єктів міського господарства до роботи в осінньозимовий період 2018/19 року.
Онофрійчук С.П.
Повійчук О.М.
Про хід виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із
впровадження
Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
Адаменко В.В.
Басюк С.В.
Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від
12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний
центр».
Адаменко В.В.
Басюк С.В.
Червень
Про роботу координаційної методичної ради з правової освіти
населення у І півріччі 2018 року.
Толочко В.І.
Хаустович С.С.

Про застосування системи електронних закупівель структурними
підрозділами виконавчого комітету.
Бедрань Л.М.
Про виконання постанови Верховної Ради України від 12.05.2015
«Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного
виховання».
Адаменко В.В.
Басюк С.В.
ІV. Перелік документів центральних органів влади, розпоряджень
голови облдержадміністрації та власних рішень для перевірки їх
виконання в порядку контролю:
закони України:
від 14.11.2017 № 2204-VIII «Про внесення змін до Основ законодавства
України про охорону здоров'я щодо окремих питань захисту прав громадян у
сфері охорони здоров'я».
Адаменко В.В.
Остапюк В.В.
Укази Президента України:
від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти
в Україні на період до 2021 року».
Адаменко В.В.
Басюк С.В.
постанови Кабінету Міністрів України:
від 09.11.2016 № 863 «Про запровадження відшкодування вартості
лікарських засобів» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 17.03.2017 №152 "Про забезпечення доступності лікарських
засобів".
Адаменко В.В.
Остапюк В.В.
розпорядження Кабінету Міністрів України:
від 28.08.2013 №735-р «Про схвалення Стратегії державної політики
щодо наркотиків на період до 2020 року».
Адаменко В.В.
Остапюк В.В.
від 09.08.2017 № 526-р «Про національну стратегію реформування
системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та
план заходів з реалізації її І етапу».
Адаменко В.В.
Василівська С.Л.

розпорядження голови облдержадміністрації:
травень
від 01.10.2012 № 345 «Про затвердження заходів щодо виконання
Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції
про права інвалідів» на період до 2020 року».
Адаменко В.В.
Омельянчук Н.П.
червень
від 02.12.2015 №405 «Про проект комплексної Програми забезпечення
пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської
області від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки».
Онофрійчук С.П.
Рябушко В.М.
рішення виконавчого комітету:
квітень
від 10.11.2017 №381 «Про організацію взаємодії щодо попередження
ожеледиці та снігових заметів на шляхах міста в зимовий період 2017-2018
років».
Онофрійчук С.П.
Рябушко В.М.
від 11.01.2018 №6 «Про встановлення заборони вилову водних біоресурсів на
зимових ямах у водоймах».
Онофрійчук С.П.
Рябушко В.М.
травень
від 22.04.2016 №110 «Про влаштування дітей в прийомну сім’ю на виховання
і спільне проживання».
Адаменко В.В.
Василівська С.Л.
червень
від 22.08.2017 №291 «Про організацію роботи з обліку дітей та підлітків
шкільного віку за територіями обслуговування у 2017-2018 навчальному
році».
Адаменко В.В.
Басюк С.В.
від 02.10.2017 №325 «Про підсумки проведення допризовної підготовки
молоді в 2016-2017 навчальному році та заходи щодо її поліпшення в 20172018 навчальному році».
Адаменко В.В.
Гончар В.М.
від 26.10.2017 №361 «Про підготовку закладів освіти до нового 2017-2018
навчального року та роботи в осінньо-зимовий період».
Адаменко В.В.
Басюк С.В.

V. Організаційно-масові заходи:
Квітень
1. День сміху

01 квітня

2. Всесвітній день здоров'я

07 квітня

Великдень. Світле Христове
Воскресіння (Пасха)

Адаменко В.В.
Петрівська О.В.
Адаменко В.В.
Бабікова Л.М.

08 квітня

Адаменко В.В.

4. День авіації і космонавтики
День пам’яток історії та культури.
5. Міжнародний день пам’яток і
визначних історичних місць

12 квітня

Адаменко В.В.

18 квітня

Кузьменко В.В.
Скавронський П.С.
Дмитрієва І.Є.

6. День довкілля

21 квітня

Онофрійчук С.П.

7. День Чорнобильської трагедії

26 квітня

8. День охорони праці

28 квітня

3.

9.

Всесвітній день споріднених
міст

29 квітня

Адаменко В.В.
Омельянчук Н.П.
Онофрійчук С.П.
Рябушко В.М.
Омельянчук Н.П.
Адаменко В.В.

Травень
День міжнародної солідарності
трудящих

01 травня

2. Міжнародний день акушерства

05 травня

1.

Адаменко В.В.
Адаменко В.В.
Бабікова Л.М.

3.

Дні пам'яті та примирення, присвячені
жертвам Другої світової війни

08-09 травня Адаменко В.В.

4.

День Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні

09 травня

5. День медичної сестри

12 травня

6. День матері

13 травня

7. Міжнародний день родини

15 травня

8.

Всесвітній день телекомунікацій та
інформаційного суспільства

17 травня

Адаменко В.В.
Кузьменко В.В.
Адаменко В.В.
Бабікова Л.М.
Адаменко В.В.
Дячук Т.В.
Адаменко В.В.
Дячук Т.В.
Павлішина Т.В.

9. Міжнародний день музеїв

18 травня

10. День Європи

19 травня

Кузьменко В.В.
Скавронський П.С.
Адаменко В.В.

11. День банківських працівників

20 травня

Павлішина Т.В.

12. День пам’яті жертв політичних репресій 20 травня
Відзначення річниці перепоховання на

13. Чернечій горі поблизу Канева

Адаменко В.В.

22 травня

Адаменко В.В.

23 травня

Адаменко В.В.

праху Т.Г. Шевченка

14. День Героїв
15.

День випускника
Свято Останнього Дзвоника

25 травня

Адаменко В.В.
Басюк С.В.

16.

День працівників видавництв,
поліграфії і книгорозповсюдження

26 травня

Павлішина Т.В.
Адаменко В.В.

27 травня

Адаменко В.В.

31 травня

Адаменко В.В.
Дячук Т.В.
Басюк С.В.

01 червня

Адаменко В.В.
Дячук Т.В.
Василівська С.Л.

03 червня

Павлішина Т.В.
Бедрань Л.М.

03 червня

Онофрійчук С.П.

05 червня

Онофрійчук С.П.

06 червня

Борісова С.І.

6. День працівників легкої промисловості

10 червня

Павлішина Т.В.

7. Всесвітній день донора крові

14 червня

Адаменко В.В.
Бабікова Л.М.

8. День медичного працівника

17 червня

9. Всесвітній день біженців

20 червня

17. День Святої Трійці
18. Всесвітній день без тютюну
Червень
1. День захисту дітей

2.

День працівників місцевої
промисловості

День працівників водного
господарства
Всесвітній день навколишнього
4.
середовища
5. День журналіста
3.

Адаменко В.В.
Бабікова Л.М.
Адаменко В.В.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

День Скорботи і вшанування пам'яті
жертв війни в Україні

22 червня

Адаменко В.В.
Кузьменко В.В.
Адаменко В.В.
День міста Бердичева. День молоді.
23-24 червня Кузьменко В.В.
Дні польської культури.
Дячук Т.В.
Міжнародний день боротьби зі
Адаменко В.В.
Дячук Т.В.
зловживаннями наркотичними засобами 26 червня
Бабікова Л.М.
та їхнім незаконним обігом
День Конституції України
Адаменко В.В.
28 червня
(22-а річниця)
Мохно Н.С.
Адаменко В.В.
ХХV Міжнародний турнір зі стрибків у
червень
Дячук Т.В.
висоту «ХV Меморіал В. Лонського»
Марченко І.В.
Проведення акції «Запобігти,
врятувати, допомогти»

червень

Рябушко В.М.

Протягом кварталу:
Проведення засідань, нарад, семінарів, акцій:
Організаційно-технічне забезпечення проведення сесій міської ради,
засідань виконавчого комітету, оперативних нарад при міському голові.
Мохно Н.С., Войтюк І.О.,
Борісова С.І.
Організація навчання працівників виконкому ( за окремим графіком).
Мохно Н.С.,
Борісова С.І.
Підготовка та проведення нарад, семінарів, зустрічей, бесід з керівним
складом виконкому з питань організаційної, контрольної, кадрової роботи.
Мохно Н.С.
Аналіз ходу виконання розпоряджень та доручень міського голови за
підсумками нарад, зустрічей.
Мохно Н.С.,
Борісова С.І.
Організація розгляду письмових та усних звернень громадян.
Борісова С.І.
Зустрічі міського голови з громадськістю за місцем проживання (за
окремим графіком).
Борісова С.І.
Прийом громадян міським головою та заступниками міського голови (за
окремим графіком).
Борісова С.І.
Організація зустрічей з керівниками громадських організацій,
політичних партій, об’єднань громадян.
Войтюк І.О.
Участь у селекторних нарадах з керівниками органів виконавчої влади.
Заступники міського
голови,
начальники управлінь,
відділів і служб виконкому
Організація та проведення благодійних акцій з підтримки
малозабезпечених категорій громадян.
Омельянчук Н.П.
Щотижневе інформування облдержадміністрації про проведення
загальноміських заходів.
Войтюк І.О.,
Борісова С.І.
Щомісячне інформування облдержадміністрації про основні події
суспільно - політичного життя міста.
Войтюк І.О.
Проведення прес-конференцій, круглих столів, взаємодія із ЗМІ.
Керівництво виконкому

Проведення особистого прийому громадян, у тому числі за місцем
проживання, розгляд їх звернень.
Керівництво виконкому
Проведення засідань комісій, координаційних рад, робочих груп:
- засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі
Бердичівської міської ради;
Адаменко В.В.
2, 4 середа місяця
- комісія з питань надання адресної грошової допомоги малозабезпеченим
громадянам та інвалідам;
Адаменко В.В.,
Омельянчук Н.П.,
щомісячно
- координаційна рада з питань опіки та піклування над недієздатними або
обмежено дієздатними особами;
Адаменко В.В.,
Омельянчук Н.П.
Щомісячно
- колегія служби у справах дітей;
Василівська С.Л.
Один раз на квартал
- комісія з питань надання соціальної допомоги;
Адаменко В.В.,
Омельянчук Н.П.
Один раз на місяць
- комісія з питань безпечної життєдіяльності населення;
Адаменко В.В.
Один раз на квартал
- координаційна рада з питань боротьби з наркоманією;
Адаменко В.В.
Один раз на півріччя
- міська рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
Адаменко В.В.
Один раз на квартал
- комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій, інших соціальних виплат;
Павлішина Т.В.,
Омельянчук Н.П.
Щомісячно
- робоча група з координації дій органів виконавчої влади та контролюючих
органів щодо забезпечення в повному обсязі податкових та інших

надходжень до державного бюджету від підприємств, розташованих на
території міста;
Павлішина Т. В.,
щомісячно
- робоча група з питань забезпечення своєчасності сплати податків та зборів
до місцевого бюджету;
Павлішина Т. В.,
Пацата А.К., щомісячно
- комітет з конкурсних торгів;
Павлішина Т. В.
(за необхідністю)
- комісія з питань легалізації виплати заробітної плати;
Павлішина Т. В.,
Омельянчук Н.П.
Щомісячно
- постійно діюча комісія щодо проведення контролю за здійсненням міських
пасажирських перевезень перевізниками усіх форм власності;
Онофрійчук С.П.
Один раз на місяць
- комісія з перевірки обсягів, якості та вартості наданих житловокомунальних послуг, розгляду питань погашення заборгованості за житловокомунальні послуги, надання допомоги громадянам в оформленні субсидій,
проведення роз’яснювальної роботи серед населення;
Онофрійчук С.П.
Двічі на місяць
- міська робоча група з питань перевірки економічно обґрунтованих тарифів
на житлово-комунальні послуги;
Онофрійчук С.П.
Один раз на місяць
- комісія з безпеки дорожнього руху;
Онофрійчук С.П.
Один раз на місяць
- координаційна рада з питань розвитку підприємництва;
Павлішина Т. В.
Один раз на квартал
- засідання штабу з координації роботи щодо створення нових робочих місць
у місті;
Павлішина Т. В.
Один раз на квартал
- комісія з розгляду та підготовки контрактів;
Павлішина Т.В.
Один раз на квартал
- спостережна комісія при виконавчому комітеті Бердичівської міської ради;
Гайченя М.І.,
Щомісячно

- адміністративна комісія;
Гайченя М.І.,
Щосереди о 14.00
- архітектурно-містобудівна рада;
Гайченя М.І.,
10 числа щомісячно
- комісія з обстеження технічного стану житлового фонду міста;
Онофрійчук С.П.,
Повійчук О.М.,
щомісячно
- комісія з обстежень зелених насаджень;
Онофрійчук С.П.
Щомісячно
- комісія з питань прискорення передачі відомчого житлового фонду
(гуртожитків) до комунальної власності;
Онофрійчук С.П.,
Повійчук О.М.,
щомісячно
- комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж
централізованого опалення та гарячої води;
Онофрійчук С.П.,
Повійчук О.М.,
щомісячно
- комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та з питань надзвичайних
ситуацій;
Онофрійчук С.П.,
Куліковська Ф.В.,
щомісячно
- протиепізоотична комісія;
Онофрійчук С.П.
Один раз на квартал
- житлова комісія;
Онофрійчук С.П.,
щомісячно.
Керуючий справами виконкому

Н.С. Мохно

