Додаток до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від № 



ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА ІІІ КВАРТАЛ 2012 РОКУ

І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЛИПЕНЬ

Про передачу майна комунальної установи «Притулок № 2 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради».  
Служба у справах дітей Одеської міської ради

Про затвердження Порядку контролю та координації діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та видачі посвідчень і нарукавних пов’язок  їх членам.
Управління внутрішньої політики департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання «Міської програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2009-2011 роки»
Управління охорони здоров’я 
Одеської міської ради

СЕРПЕНЬ

Про виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2012 року.
Департамент фінансів Одеської міської ради



Про внесення змін до Положення про департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011 р. № 384-VI.
Управління внутрішньої політики департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

ВЕРЕСЕНЬ


Про  присвоєння почесного звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси».
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

Про внесення змін до статутів комунальних установ управління охорони здоров’я Одеської міської ради.
Управління охорони здоров’я 
Одеської міської ради

Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на IV квартал 2012 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради

ІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТА МОЖЛИВОГО РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про створення прийомної сім’ї.
Про надання для функціонування дитячого будинку сімейного типу родини Мосійчук В.П. службового приміщення - квартири № 139, по                   вул. Скворцова, 4-А.
Про поповнення дитячого будинку сімейного типу родини Мартиненків.
Служба у справах дітей Одеської міської ради

Про затвердження звіту щодо проведення заходів, пов’язаних з організацією чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012.


Про організацію та створення централізованої бухгалтерії для обслуговування бюджетних установ галузі «Культура і мистецтво».
Управління культури та туризму Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення  «Про створення Департаменту з підготовки та проведення у місті Одесі фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу Одеської міської ради».
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради.

Про затвердження кошторисної документації щодо виконання робіт з будівництва берегозахисних споруд у сел. Черноморка (ЖК «Луч»).

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

Про затвердження актів приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси жилих будинків, гуртожитків з інженерними мережами.
                                                                       Департамент комунальної 
                                                                       власності Одеської міської ради


Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для ЖБК, ОСББ, підприємств та відомчих будинків.
Про встановлення тарифів на послуги опалення та гарячого водопостачання для ЖБК, ОСББ та інших підприємств.
Управління економіки,  промисловості та інвестицій   Одеської  міської  ради

Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Про затвердження схем комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення у межах вулиць міста.
Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Управління реклами Одеської міської ради

Про  затвердження додаткових угод до договорів на право забудови та договорів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  м. Одеси.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

ІII. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

ЛИПЕНЬ

День архітектури.

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

	День флоту України (20-та річниця ВМС ЗС України).



Департамент оборонної роботи Одеської міської ради

День працівників торгівлі.

Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

Третій Одеський міжнародний кінофестиваль.
							Управління культури та туризму
							Одеської міської ради

СЕРПЕНЬ

		День Державного Прапора України.														Виконавчі органи 
								Одеської міської ради

День Незалежності України.

 Виконавчі органи 
 Одеської міської ради





ВЕРЕСЕНЬ

Урочисті заходи до Дня знань.
Виконавчі органи
Одеської міської ради

День міста.

Виконавчі органи 
Одеської міської ради

Громадсько-патріотичні заходи до 66-річчя закінчення Другої світової війни.

Виконавчі органи 
Одеської міської ради

День партизанської слави.
Виконавчі органи 
Одеської міської ради

Всеукраїнський день бібліотек.
Виконавчі органи 
Одеської міської ради

ПРОТЯГОМ КВАРТАЛУ

Проведення брифінгів з представниками виконавчого комітету Одеської міської ради.
Управління інформації департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Підтримка роботи офіційного сайту міста. Оприлюднення на ньому регуляторних актів, тендерної документації виконавчих органів Одеської міської ради.
Управління інформації департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради



Участь у засіданнях колегії та експертно-перевірочній комісії Державного архіву Одеської області.
Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради

Участь в регіональних, національних та міжнародних інвестиційних заходах (форумах, конференціях, виставках, ярмарках, семінарах тощо) з метою презентації інвестиційних проектів, які реалізуються на території міста Одеса, та покращення інвестиційного іміджу м. Одеси.

Управління економіки,  промисловості та інвестицій   Одеської  міської  ради


IV. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Про зняття з контролю виконаних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради та розпоряджень міського голови.
Виконавчі органи 
Одеської міської ради

Надання звітів відповідно до визначеного чинним законодавством порядку перед Одеською обласною державною адміністрацією з питань виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень.
До 10 липня 2012 р.
Виконавчі органи 
Одеської міської ради


	Здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, легалізацією  виплати заробітної плати та зайнятості населення.
	Здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці та за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг і компенсацій за роботу в шкідливих умовах.
							Департамент праці та соціальної 
							політики Одеської міської ради

	Проведення перевірок виконання природоохоронних заходів та додержання природоохоронного законодавства на підприємствах міста відповідно до звернень громадян.
	

Проведення моніторингу атмосферного повітря в м. Одесі відповідно до «Концепції охорони атмосферного повітря у м. Одесі», подовженої                          до 2015 р. рішенням Одеської міської ради від 29.04.2011р. №716-VІ та розпорядженням міського голови від 10.08.2009р. №1682-01р.
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Проведення перевірок відповідно до правил устаткування та експлуатації  пляжів міста.
	Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради


	Здійснення постійного контролю роботи ринків щодо додержання «Правил торгівлі на ринках» та «Правил благоустрою міста» відповідно до чинного законодавства.
	Здійснення постійної роботи з інвентаризації, паспортизації та комплексного обліку ринків міста.
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

	Аналіз ефективності й доцільності співпраці зі спорідненими містами та міжнародними організаціями, членом яких є Одеса.
Департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради

Виїзди за місцем проживання заявників з метою перевірки  достовірності та повноти фактів, викладених у зверненнях громадян, та наслідків вирішення питань, викладених в інформації, яка надсилається виконавчими органами Одеської міської ради на доповідь керівництву для детального вивчення питань, викладених у зверненнях, у ході підготовки особистого прийому міського голови. 
Управління звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Керуюча справами							Т. Герасименко




