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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ



27.12.2022  			                                                                      № 613

 
Про план роботи виконавчого комітету міської ради на перше  півріччя  2023 року

Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом роботи виконавчого  комітету Звягельської міської ради, заслухавши повідомлення щодо основних завдань виконавчого комітету міської ради на перше півріччя 2023 року, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на перше півріччя  2023 року (додається).
2. Секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету міської ради, керівникам виконавчих органів  міської ради  забезпечити своєчасну підготовку та виконання заходів, затверджених цим планом.
3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.06.2022  № 458   «Про план роботи виконавчого комітету міської ради на друге півріччя  2022 року» визнати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Долю О.П.





В.о. міського голови                                                               Оксана ГВОЗДЕНКО


                 





                            Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 	 27.12.2022   № 613

П Л А Н
роботи виконавчого комітету міської ради на перше півріччя  2023 року
№ 
з/п
Назва заходу
Термін проведення
Відповідальний
1
Підготовка та проведення засідань виконавчого комітету міської ради
11, 25 січня

08, 22 лютого
 
08, 22 березня

12, 26 квітня

10, 24 травня

14, 28 червня
секретар міської ради, заступники міського голови,  керуючий справами виконавчого комітету міської ради,
керівники виконавчих органів міської ради
2
Розгляд основних питань на засіданнях виконавчого комітету міської ради:
2.1
Про діяльність Туристичного центру за 2021-2022 роки
11 січня
Борис Н.П.
Широкопояс О.Ю.
Томаш А.П.
2.2
Про діяльність закладів позашкільної освіти Новоград-Волинської міської територіальної громади  
25 січня
Борис Н.П.
Ващук Т.В.
Добровольна О.Х.
Омельчук В.А.
2.3
Про функціонування бізнесу в умовах війни
08 лютого
Гудзь І.Л.
Володіна А.В.
2.4
Про співпрацю з проєктами міжнародної технічної допомоги


22 лютого
Гудзь І.Л.
Савич Ю.У.

Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства міської ради 
«Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

Якубов В.О.
Годун О.В.
Тодорович Л.М.
2.5
Про встановлення тарифів на платні медичні послуги комунальному некомерційному підприємству «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання» 




08 березня
Борис Н.П.
Боришкевич А.П.
Кардаш Т.М.

Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства міської ради «Виробниче управління водопровідного каналізаційного господарства»

Якубов В.О.
Годун О.В.
Тимофіїв О.В. 
2.6
Про сімейні форми виховання дітей, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування:   розвиток та проблематика 



22 березня
Борис Н.П.
Лойко Н.О.

Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства міської ради «Новоград-Волинськжитлосервіс» 

Якубов В.О.
Годун О.В.
Прусак Б.О.
2.7
Про стан пасажирських перевезень 

12 квітня
Гудзь І.Л.
Володіна А.В.

Про фінансово-господарську діяльність Підприємства Новоград-Волинська центральна міськрайонна аптека №217

Борис Н.П.
Боришкевич А.П.
Ганношина А.А.
2.8
Про затвердження Порядку організації у 2023 році оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок коштів бюджету Звягельської міської територіальної громади 




26 квітня
Борис Н.П.
Нєпша А.Ю.

Про роботу з ВПО, які знайшли прихисток в Звягельській громаді 

Гудзь І.Л.
Хрущ Л.В.
2.9
Про оздоровлення та відпочинок дітей у 2023 році
10 травня
Борис Н.П.
Нєпша А.Ю.
2.10
Про зміни у законодавстві щодо призначення державних соціальних виплат 
24 травня
Гудзь І.Л.
Хрущ Л.В.
2.11
Про підготовку галузей господарського комплексу Звягельської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років



14 червня
Якубов В.О.
Годун О.В. 

Про роботу щодо забезпечення енергоефективності в комунальній сфері громади 

Гудзь І.Л.
Савич Ю.У.
2.12
Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Звягельської міської ради 
28 червня
Доля О.П.




3
Розгляд питань на засіданнях виконавчого комітету міської ради в разі необхідності
3.1
Про надання адресної грошової допомоги 
протягом першого
півріччя
Гудзь І.Л.
Хрущ Л.В.
3.2
Про затвердження висновків органу опіки і піклування щодо повнолітніх осіб
протягом першого
півріччя
Гудзь І.Л.
Хрущ Л.В.
3.3
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2018 №820 «Про затвердження переліку території обслуговування закладів загальної середньої освіти міста» 
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Ващук Т.В.
Балаушко Т.В.
3.4
Про внесення змін та доповнень до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-Волинської міської ради
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Боришкевич А.П.
Вошко І.В.
3.5
Про внесення змін та доповнень до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання»  
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Боришкевич А.П.
Кардаш Т.М
3.6
Про внесення змін та доповнень до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайоне територіальне медичне об’єднання»  
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Боришкевич А.П.
Борис В.М.
3.7
Про влаштування дитини 
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Лойко Н.О.
3.8
Про відібрання дитини
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Лойко Н.О.
3.9
Про затвердження висновків органу опіки та піклування
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Лойко Н.О.
3.10
Про призначення опікуна над житлом, що належить дитині
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Лойко Н.О.
3.11
Про надання дозволу органу опіки та піклування на укладання договорів купівлі-продажу, дарування, міни, поділу спадкового майна
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Лойко Н.О.
3.12
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Лойко Н.О.
3.13
Про припинення функціонування прийомної сім’ї та виведення з неї особи з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування 
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Лойко Н.О.
3.14
Про надання статусу дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Лойко Н.О.
3.15
Про призначення опікуна/піклувальника над дитиною
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Лойко Н.О.
3.16
Про припинення опіки/піклування над дитиною 
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Лойко Н.О.
3.17
Про план роботи виконавчого комітету міської ради на друге  півріччя  2023 року
протягом першого
півріччя
Доля О.П.

3.18
Про містобудівну діяльність
протягом першого
півріччя
Демяненко Н.Б.
3.19
Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради
протягом першого
півріччя
Демяненко Н.Б.
3.20
Про впорядкування нумерації будівель на вулицях та провулках Звягельської міської територіальної громади 
протягом першого
півріччя
Демяненко Н.Б.
3.21
Про внесення змін до бюджету Звягельської міської територіальної громади на 2023 рік
протягом першого
півріччя
Ящук І.К.
3.22
Про присвоєння почесного звання України «Мати героїня»
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Нєпша А.Ю.
3.23
Про організацію та проведення Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела»
протягом першого
півріччя
Борис Н.П.
Широкопояс О.Ю.
3.24
Про створення комісії з питання безоплатної передачі у комунальну власність Звягельської міської територіальної громади в особі Звягельської міської ради об’єктів нерухомого майна  
протягом першого
півріччя
Якубов В.О.
Годун О.В.
3.25
Про оголошення аукціону
протягом першого
півріччя
Якубов В.О.
Годун О.В.
3.26
Про передачу майна комунальної власності 
протягом першого
півріччя
Якубов В.О.
Годун О.В.
3.27
Про оренду майна комунальної власності 
протягом першого
півріччя
Якубов В.О.
Годун О.В.
3.28
Про управління майном комунальної власності 
протягом першого
півріччя
Якубов В.О.
Годун О.В.
3.29
Про житлово-квартирні питання
протягом першого
півріччя
Якубов В.О.
Годун О.В.
3.30
Про квартирні питання
протягом першого
півріччя
Якубов В.О.
Годун О.В.
3.31
Про затвердження акту приймання-передачі
протягом першого
півріччя
Якубов В.О.
Годун О.В.
3.32
Про порядок визначення розміру плати за право тимчасового використання місць, що перебувають у комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій або розташування реклами на конструкціях комунальної власності та надання послуг з утримання цих місць.
протягом першого
півріччя
Якубов В.О.
Годун О.В.
3.33
Про затвердження переліку підприємств, об’єктів та видів суспільно корисних оплачуваних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.
протягом першого
півріччя
Якубов В.О.
Годун О.В.
3.34
Про затвердження переліку об’єктів та видів робіт, на яких засуджені особи відбуватимуть призначену міру покарання у виді громадських робіт.
протягом першого
півріччя
Якубов В.О.
Годун О.В.
3.35
Про затвердження переліку об’єктів та видів робіт, на яких порушники відбуватимуть накладене адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт.
протягом першого
півріччя
Якубов В.О.
Годун О.В.




4
Перелік документів органів державної влади, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови для перевірки їх виконання                                    у порядку контролю
4.1
Розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації:
4.1.1
від 27.10.2022 № 306 «Про затвердження Обласного плану з реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року на 2022-2024 роки»
щороку до 15 січня
Борис Н.П.
Нєпша А.Ю.
4.1.2
від 10.06.2005 № 155 «Про запровадження моніторингу результатів діяльності райдержадміністрацій і міськвиконкомів щодо звернень громадян»
щомісяця до 5 числа 
Доля О.П.
Мартинюк Л.В.
4.1.3
від 02.07.2020 №385 «Про контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади»
щопівроку 
Доля О.П.
Мартинюк Л.В.
4.1.4
від 14.02.2008 №48 «Про забезпечення виконання в області вимог Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» 
щороку 
Доля О.П.
Мартинюк Л.В.
4.2
Контрольні доручення голови Житомирської обласної державної адміністрації
4.2.1
від 31.10.2022 №11493/1-22/16 «Щодо економічного використання електроенергії»
щотижня
Годун О.В.
Хромушин А.А.
4.2.2
від 09.05.2022 №3562/1-22/05 «Щодо виконання плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану»
 щомісяця до 5 числа
заступники міського голови,  керуючий справами виконавчого комітету міської ради
4.2.3
від 07.11.2022 №12001/1-22/16 «Щодо виконання плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні»
щороку   
 до 5 грудня
Хромушин А.А. Ляшук В.В.
5
Організаційно – масові заходи
5.1
прийоми громадян, проведення ліній прямого телефонного зв’язку, прийом громадян з особистих питань 
згідно затверджених графіків
секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету  міської ради, старости,   керівники виконавчих органів міської ради
5.2
своєчасне оновлення та наповнення офіційного сайту міської ради, висвітлення діяльності виконавчих органів міської влади
протягом півріччя
відділ інформації міської ради
5.3
прийом громадян депутатами міської ради 
згідно затверджених графіків
секретар міської ради
5.4
надання організаційної та технічної допомоги Раді старійшин територіальної громади міста при міському голові
за необхідності
секретар міської ради

5.5
надання організаційної та технічної допомоги Раді колишніх міських голів
за необхідності
керуючий справами виконавчого комітету міської ради
5.6
планові засідання всіх діючих комісій, рад, робочих груп при міській раді та її виконавчих органах, навчання працівників виконавчих органів
за окремим планом
секретар міської ради, заступники міського голови,  керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів міської ради
5.7
підготовка і проведення заходів, участь в урочистих зібраннях колективів підприємств, установ, організацій
за окремим планом
секретар міської ради, заступники міського голови,  керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів міської ради
5.8
участь у засіданнях обласних комісій, координаційних рад та комітетів з галузевих питань обласної державної адміністрації
за окремим планом
керівники виконавчих органів міської ради
5.9
Навчання у центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації, семінарах для посадових осіб органів місцевого самоврядування
відповідно до затвердженого плану-графіку
керівники виконавчих органів міської ради


Керуючий справами
виконавчого комітету                                                              
міської ради								             Олександр ДОЛЯ

