УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

виконавчий комітет

РІШЕННЯ
від 25.06.2019 № 186
м. Бердичів
Про план роботи
виконавчого комітету на
ІІІ квартал 2019 року
Відповідно до Регламенту виконавчого комітету Бердичівської міської
ради, затвердженого рішенням виконкому від 16.06.2016 № 199, враховуючи
пропозиції керівників структурних підрозділів виконавчого комітету та
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.06.2019 №236
«Про план роботи обласної державної адміністрації на ІІІ квартал 2019 року», на
підставі ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні"
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету на ІІІ квартал
2019 року (додається).
2. Заступникам

міського

голови,

начальникам

структурних

підрозділів забезпечити своєчасну підготовку і виконання запланованих
заходів та до 11 жовтня 2019 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 25.06.2019 № 186
ПЛАН
роботи виконавчого комітету на ІІІ квартал 2019 року
І. Питання, які необхідно винести на розгляд міської ради:
Про стратегічний план розвитку міста Бердичева.
IІ. Питання, які будуть розглядатися на засіданнях виконавчого
комітету міської ради:
Липень
Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку
міста за І півріччя 2019 року.
Левицький Р.В.
Бедрань Л.М.
Про роботу КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Бердичівської міської ради у І півріччі 2019 року.
Адаменко В.В.
Остапюк В.В.
Серпень
Про затвердження мережі закладів освіти, контингенту учнів та
штатів працівників на 2019-2020 навчальний рік.
Адаменко В.В.
Басюк С.В.
Вересень
Про підготовку закладів освіти до 2019-2020 навчального року та роботи в
осінньо-зимовий період.
Адаменко В.В.
Басюк С.В.
Про роботу зі зверненнями громадян у міському комунальному
підприємстві «Бердичівводоканал» за 10 місяців 2019 року.
Ейсмонт М.М.
IIІ. Питання, які будуть вивчатися з метою прискорення соціальноекономічного розвитку міста, і, при потребі, виноситись на розгляд
виконкому.
Липень
Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Бердичівської міської ради.
Дмитрієва І.Є.
Про затвердження попередньої мережі навчально-виховних закладів,
контингент учнів на 2019-2020 навчальний рік.
Адаменко В.В.
Басюк С.В.

Серпень
Про стан готовності закладів освіти до 2019-2020 навчального року.
Адаменко В.В.
Басюк С.В.
Про запобігання виникненню пожеж в м. Бердичеві.
Онофрійчук С.П.
Рябушко В.М.
Вересень
Про проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного
захисту в місті.
Рябушко В.М.
Куліковська Ф.В.
Про стан погашення заборгованості за енергоносії підприємствами
житлово-комунального господарства міста.
Онофрійчук С.П.
Повійчук О.М.
Про стан приведення тарифів на послуги централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води, водовідведення до рівня економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво.
Онофрійчук С.П.
Повійчук О.М.
Про стан виконання заходів щодо створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків та щодо форм управління житловим фондом.
Онофрійчук С.П.
Повійчук О.М.
Про підготовку об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньозимовий період 2019/20 року.
Онофрійчук С.П.
Повійчук О.М.
ІV. Перелік документів центральних органів влади, розпоряджень голови
облдержадміністрації та власних рішень для перевірки їх виконання в
порядку контролю:
Закони України:
від 10.02.1998 № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту».
Адаменко В.В.
Дячук Т.В.
Протягом кварталу
від 24.12.93 №3809-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт».
Дячук Т.В.
Марченко І.В.
Протягом кварталу

Укази Президента України:
від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального
захисту учасників антитерористичної операції».
Адаменко В.В.,
Омельянчук Н.П.
Протягом кварталу
від 12.06.2015 № 344/2015 «Про заходи щодо поліпшення національнопатріотичного виховання дітей та молоді».
Адаменко В.В.,
Дячук Т.В.
Басюк С.В.
Протягом кварталу
Постанови Кабінету Міністрів України:
від 19.10.2016 №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальні цілісність
України, а також членів їх сімей».
Онофрійчук С.П.,
Омельянчук Н.П.
Протягом кварталу
Рішення виконавчого комітету:
липень
від 25.01.2016 №11 «Про міську Програму забезпечення безпеки перебування
людей на водних об’єктах на період 2016-2020 року».
Онофрійчук С.П.
Рябушко В.М.
вересень
від 24.05.2012 №231 «Про запобігання виникненню пожеж в м. Бердичеві».
Онофрійчук С.П.
Рябушко В.М.
від 28.10.2016 №471 «Про виконання комплексної програми ліквідації наслідків
підтоплення територій міста на період 2016-2020 років».
Онофрійчук С.П.
Рябушко В.М.

V. Організаційно-масові заходи:
Липень
Повійчук О.М.
Зубріцька Т.А.

1. День архітектури України

01 липня

2. День Національної поліції України

04 липня

3. День військової частини В3091

05 липня

4. День родини

08 липня

Адаменко В.В.
Дячук Т.В.

5. День бухгалтера

16 липня

Павлішина Т.В.

16 липня

Адаменко В.В.

6.

Річниця проголошення декларації про
Державний суверенітет України

7. День шахів в Україні

20 липня

Річниця Коронації Ікони Матері
Божої Бердичівської
День працівників металургійної та
9.
гірничодобувної промисловості

20-21 липня

8.

21 липня

Кузьменко В.В.
Адаменко В.В.
Кузьменко В.В.

Адаменко В.В.
Дячук Т.В.
Адаменко В.В.
Онофрійчук С.П.
Левицький Р.В.
Бедрань Л.М.

28 липня

Левицький Р.В.
Бородій В.Є.

1. День будівельника

11 серпня

Повійчук О.М.
Зубріцька Т.А.

2. День Державного Прапора України

23 серпня

3. День Незалежності України

24 серпня

10. День працівників торгівлі
Серпень

Міська конференція працівників
28 серпня
освіти
День пам’яті загиблих під
5.
29 серпня
Іловайськом і Дебальцовим
Вересень
4.

1. День знань

01 вересня

Адаменко В.В.
Кузьменко В.В.
Адаменко В.В.
Кузьменко В.В.
Мохно Н.С.
Адаменко
В.В.
Басюк С.В.
Адаменко В.В.
Кузьменко В.В.
Адаменко В.В.
Басюк С.В.

Річниця початку та закінчення ІІ
2. Світової війни (1 вересня 1939 рік – 2 01-02 вересня Адаменко В.В.
вересня 1945 рік)

3. День підприємця

02 вересня

День працівників нафтової, газової та
08 вересня
нафтопереробної промисловості
День пам’яті українців – жертв
примусового виселення з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
5.
08 вересня
Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини в
1944-1951 рр.
4.

Левицький Р.В.
Бедрань Л.М.
Бородій В.Є.
Онофрійчук С.П.

Адаменко В.В.
Кузьменко В.В.

6. День фізичної культури і спорту

14 вересня

Дячук Т.В.
Марченко І.В.

7. День пам’яті жертв Холокосту

16 вересня

Адаменко В.В.

8. День рятівника

17 вересня

Онофрійчук С.П.
Рябушко В.М.

9. День миру

21 вересня

Адаменко В.В.

10. День партизанської слави

22 вересня

Адаменко В.В.

11. День машинобудівника

22 вересня

12. Всеукраїнський день бібліотек

30 вересня

13. День усиновлення

30 вересня

Левицький Р.В.
Бедрань Л.М.
Адаменко В.В.
Кущук Т.В.
Дячук Т.В.
Гайдамаченко А.Б.

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.,
Лефтер Ю.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.
Лефтер Ю.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.
Лефтер Ю.О.,
Борісова С.І.
Щомісячне інформування облдержадміністрації про основні події
суспільно - політичного життя міста.
Лефтер Ю.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;
Гайдамаченко А.Б.
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
- міська комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій, інших соціальних виплат;
Мазур В.К.,
Павлішина Т.В.
Щомісячно

- робоча група з питань забезпечення своєчасності сплати податків та зборів
до міського бюджету;
Павлішина Т. В.,
Геденач О.Г.,
щомісячно
- робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення;
Павлішина Т. В.,
Омельянчук Н.П.
Щомісячно
- комісія з питань реструктуризації заборгованості з квартирної плати, плати
за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію
Онофрійчук С.П.
За необхідністю
- комісія з обстеження технічного стану житлового фонду міста
Онофрійчук С.П.
За необхідністю
- комісія з розгляду питань щодо розміщення зовнішньої реклами
Онофрійчук С.П.
За необхідністю
- комісія з обстеження спеціалізованих підприємств, що здійснюють операції
з металобрухтом;
Онофрійчук С.П.
За необхідністю
- комісія з безпеки дорожнього руху;
Онофрійчук С.П.
Один раз на місяць
- комісія з розгляду та підготовки контрактів;
Левицький Р.В.
Один раз на квартал
- спостережна комісія при виконавчому комітеті Бердичівської міської ради;
Левицький Р.В.
Щомісячно
- адміністративна комісія;
Онофрійчук С.П.
Щосереди о 14.00
- архітектурно-містобудівна рада;
Онофрійчук С.П.
10 числа щомісячно
- комісія з обстеження технічного стану житлового фонду міста;
Онофрійчук С.П.,
Повійчук О.М.,
щомісячно

- комісія з обстеження зелених насаджень;
Онофрійчук С.П.
Щомісячно
- комісія з розгляду питань відключення споживачів від мереж
централізованого опалення та гарячого водопостачання;
Онофрійчук С.П.,
Повійчук О.М.,
щомісячно
- комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
Мазур В.К.,
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

