УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

виконавчий комітет

РІШЕННЯ
від 30.09.2019 № 279
м. Бердичів
Про план роботи
виконавчого комітету на
ІV 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 25.09.2019 №336
«Про план роботи обласної державної адміністрації на ІV 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 ІV квартал
2019 року (додається).
2. Першому заступнику міського голови, заступникам міського
голови, начальникам структурних підрозділів забезпечити своєчасну
підготовку і виконання запланованих заходів та до 10 січня 2020 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 30.09.2019 №279
ПЛАН
роботи виконавчого комітету на ІV квартал 2019 року
I. Питання, які необхідно винести на розгляд міської ради:
Про міський бюджет міста Бердичева на 2020-2022 роки.
Про затвердження фінансового плану на 2020 рік комунального
некомерційного підприємства «Бердичівська міська лікарня» Бердичівської
міської ради.
Про затвердження фінансового плану на 2020 рік комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Бердичівської міської ради.
II. Питання, які будуть розглядатися на засіданнях виконавчого
комітету міської ради:
Жовтень
Про роботу комісії з питань захисту прав дитини протягом 2019 року.
Гайдамаченко А.Б.
Про готовність житлово-комунального господарства міста до роботи в
осінньо-зимовий період 2019-2020 років та початок опалювального сезону.
Онофрійчук С.П.
Про організацію взаємодії щодо попередження ожеледиці та снігових
заметів на шляхах міста в зимовий період 2019-2020 років.
Рябушко В.М.
Звіт про фінансово-господарську діяльність МКП «Бердичівводоканал» за
9 місяців 2019 року.
Онофрійчук С.П.
Ейсмонт М.М.
Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «Аптека №86» за 9 місяців
2019 року.
Остапюк В.В.
Вербівський І.І.
Листопад
Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку міста за
9 місяців 2019 року.
Левицький Р.В.
Бедрань Л.М.

Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердичівської
міської ради.
Онофрійчук С.П.
Дмитрієва І.Є.
Звіт про фінансово-господарську роботу КП «Бердичівтеплоенерго» та
МКП «Бердичівкомунсервіс» за 10 місяців 2019 року.
Онофрійчук С.П.
Кучевський А.С.
Кравчук М.А.
Грудень
Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів на 2020 рік.
Левицький Р.В.
Бедрань Л.М.
Про проект міського бюджету на 2020-2022 роки.
Геденач О.Г.
IIІ. Питання, які будуть вивчатися з метою прискорення соціальноекономічного розвитку міста, і, при потребі, виноситись на розгляд
виконкому.
Жовтень
Про готовність дорожнього господарства міста до роботи в осінньозимовий період 2019-2020 років.
Онофрійчук С.П.
Повійчук О.М.
Про працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2019 році.
Ковалик Т.В.
Про забезпечення сплати податків та зборів до міського бюджету.
Павлішина Т.В.
Геденач О.Г.
Листопад
Про проведення диспансерних оглядів.
Остапюк В.В.
Про стан придбання послуг з доступу до Інтернету закладами загальної
середньої освіти міста.
Басюк С.В.
Грудень
Про підсумки оздоровлення дітей та підлітків у 2019 році.
Омельянчук Н.П.

Про стан проходження опалювального сезону 2019-2020 років.
Онофрійчук С.П,
Кучевський А.С.
ІV. Перелік документів центральних органів влади, розпоряджень голови
облдержадміністрації та власних рішень для перевірки їх виконання в
порядку контролю:
Укази Президента України:
від 13.12.2016 № 553/2016 «Про заходи спрямовані на забезпечення
додержання прав осіб з інвалідністю».
Адаменко В.В.
Омельянчук Н.П.
від 15.02.2010 № 161/2010 «Про Концепцію державної мовної політики».
Адаменко В.В.
Басюк С.В.
Постанови Кабінету Міністрів України:
від 09.12.2015 № 1045 «Про затвердження Порядку проведення
щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України».
Адаменко В.В.
Дячук Т.В.
від 12.07.2017 № 497 «Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної
реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників
Революції Гідності».
Адаменко В.В.
Омельянчук Н.П.
Розпорядження Кабінету Міністрів України:
від 14.02.2018 № 99-р «Про затвердження плану заходів на 2018 рік з
реалізації Стратегії подолання бідності».
Адаменко В.В.
Омельянчук Н.П.
Розпорядження голови облдержадміністрації:
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.

V. Організаційно-масові заходи:
Жовтень
Міжнародний день людей похилого
1.
01 жовтня
віку. День ветерана

Адаменко В.В.
Омельянчук Н.П.
Адаменко В.В.
Марців І.М.
Адаменко В.В.
Омельянчук Н.П.

2. Міжнародний день музики

01 жовтня

3. День ветерана

01 жовтня

4. День працівників освіти

06 жовтня

Адаменко В.В.
Басюк С.В.

5. День юриста

08 жовтня

Окунь О.М.

6. День художника

13 жовтня

Адаменко В.В.
Ніколайчук І.Б.

7.

День працівників державної санітарноепідеміологічної служби

13 жовтня

8.

День захисника України.
День українського козацтва

14 жовтня

День заснування Житомирського
9. державного педагогічного університету 16 жовтня
імені Івана Франка
День працівників харчової
промисловості

20 жовтня

11. День автомобіліста і дорожника

27 жовтня

75-а річниця визволення
12. України від фашистських
загарбників

28 жовтня

10.

Онофрійчук С.П.
Рябушко В.М.
Адаменко В.В.
Кузьменко В.В.
Адаменко В.В.
Басюк С.В.
Левицький Р.В.
Бедрань Л.М.
Онофрійчук С.П.
Адаменко В.В.
Кузьменко В.В.

Листопад
1. День ракетних військ і артилерії
2. День працівників соціальної сфери

Адаменко В.В.
03 листопада Кузьменко В.В.
Гончар В.М.
Адаменко В.В.
03 листопада
Омельянчук Н.П.

3. День залізничника.

04 листопада Онофрійчук С.П.

4. День української писемності та мови

09 листопада

Адаменко В.В.
Басюк С.В.

Всеукраїнський день працівників
5. культури та аматорів народного
мистецтва

09 листопада

Адаменко В.В.
Кузьменко В.В.

6.

День працівників радіо, телебачення та
Левицький Р.В.
16 листопада
зв'язку
Бедрань Л.М.

7. День студента
8. День гідності та свободи
9.

Адаменко В.В.
Дячук Т.В.
Адаменко В.В.
21 листопада
Кузьменко В.В.
Адаменко В.В.
21 листопада
Кузьменко В.В.
Адаменко В.В.
28 листопада
Кузьменко В.В.
Адаменко В.В.
листопад
Кузьменко В.В.
Гончар В.М.
17 листопада

День Десантно-штурмових військ
Збройних сил України

10. День пам'яті жертв голодоморів
11. День військової частини А1182
Грудень

Адаменко В.В.
Дячук Т.В.
Ковалик Т.В.
Окунь О.М.
Адаменко В.В.
Омельянчук Н.П.

1. Всесвітній день боротьби зі СНІДом

01 грудня

2. День працівників прокуратури

01 грудня

3. Міжнародний день осіб з інвалідністю

03 грудня

4. Міжнародний день волонтерів

05 грудня

Адаменко В.В.

5. День працівників статистики

05 грудня

Левицький Р.В.
Бедрань Л.М.

6. День Збройних Сил України

06 грудня

Адаменко В.В.
Кузьменко В.В.

7. День місцевого самоврядування

07 грудня

Мохно Н.С.
Лефтер Ю.О.

8. День Сухопутних військ України

12 грудня

Адаменко В.В.
Гончар В.М.

14 грудня

Адаменко В.В.
Омельянчук Н.П.

9.

День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

10. День працівників суду

15 грудня

Окунь О.М.

17 грудня

Левицький Р.В.
Бедрань Л.М.

13. День Святого Миколая Чудотворця

19 грудня

Адаменко В.В.
Кузьменко В.В.
Басюк С.В.

14. День адвокатури

19 грудня

Окунь О.М.

15. День енергетика

22 грудня

16. День працівників архівних установ

24 грудня

Онофрійчук С.П.
Повійчук О.М.
Мохно Н.С.

17. Новорічно-різдвяні свята

Грудень

12.

День працівника Державної виконавчої
служби

Адаменко В.В.
Петрівська О.В.

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, першим заступником міського
голови та заступниками міського голови (за окремим графіком).
Борісова С.І.
Організація зустрічей з керівниками громадських організацій,
політичних партій, об’єднань громадян.
Адаменко В.В.
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 надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам;
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

