
Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№466 від 12.12.2013р.
 
Про перспективний план роботи 
виконавчого комітету Одеської 
міської ради на 2014 рік
 
	Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005 р. № 754 (зі змінами та доповненнями), з метою визначення основних напрямків діяльності виконавчого комітету, на підставі пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради стосовно переліку питань для розгляду в 2014 році, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1. Затвердити перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2014 рік (додається).

	2. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради здійснювати поточне планування діяльності відповідних виконавчих органів на основі даного перспективного плану роботи.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С., заступника міського голови – директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрегу С.М., заступника міського голови – директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Орловського А.Й., заступника міського голови Стоцьку М.М., в.о. заступника міського голови Шаламая К.І.,                   в.о. керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С. 

В.о. міського голови,
секретар міської ради						    		О. Бриндак


В.о. керуючої справами							О. Оніщенко







Додаток до рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 12.12.2013р. №466 


ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2014 РІК

І квартал

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                 «Про затвердження міської програми соціальної підтримки багатодітних сімей одеситів на період до 2020 року».
							Служба у справах дітей
							Одеської міської ради

	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення   «Про внесення змін до Міської цільової програми «Здоров’я» на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19.04.2012 року 1880-ІV».
	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення         «Про затвердження звіту про виконання Міської програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки                      ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19.10.2011 р. № 1380-VI».

							Департамент охорони здоров’я
							Одеської міської ради

Про заходи щодо відзначення 200-ї річниці з дня народження                     Т.Г. Шевченка.

Департамент внутрішньої 
політики Одеської міської ради 

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту Міської цільової програми з підготовки та проведення в м. Одесі ігор чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.
Департамент «Євробаскет-2015»
Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за                    2013 рік.
Департамент фінансів 
Одеської міської ради

Про затвердження соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Одесі на 2014 рік.
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проектів рішень              «Про затвердження звіту про виконання Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2013 рік» та «Про затвердження Міської програми інформаційної сфери м. Одеси на 2014 рік».

Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення              «Про виконання Міської цільової програми надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси та інших видів фінансової підтримки на 2014 рік».
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення        «Про затвердження меж парків».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення   «Про надання об’єктам статусу природного-заповідного фонду».

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення  «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються Центром надання адміністративних послуг Одеської міської ради».

Управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради

ІІ квартал

Про затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр.

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Про виконання бюджету міста Одеси в І кварталі 2014 року.

Департамент фінансів 
Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення               «Про затвердження звіту про виконання Плану дій з реалізації Стратегії економічного та соціального  розвитку міста Одеси  до 2022 року                    у 2013 році».

						Департамент економічного розвитку
						Одеської міської ради
	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                  «Про затвердження Міської програми забезпечення профілактики                       ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014-2018 роки».
	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                  «Про затвердження Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2014-2016 роки».
							Департамент охорони здоров’я
							Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення               «Про затвердження звіту про виконання програми «Екологічний чистий транспорт одеситам у 2008-2013 рр.».
							Департамент транспорту, зв’язку та
організації дорожнього руху Одеської міської ради

	Про затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів  Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                 «Про затвердження звіту програми соціально-економічного розвитку                      м. Одеси за 2013 рік».
Департамент економічного 
розвитку Одеської міської ради 

Про заходи щодо відзначення 220-ї річниці з дня заснування                    міста Одеси. 
Департамент внутрішньої 
політики Одеської міської ради 

ІІІ квартал

Про виконання бюджету міста Одеси у І півріччі 2014 року.

Департамент фінансів 
Одеської міської ради

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

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проектів рішень                 «Про надання згоди на списання з балансу основних засобів лікувально-профілактичних установ комунальної власності територіальної громади                    м. Одеси».							
Департамент охорони здоров’я
							Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси за І півріччя 2014 року.

Департамент економічного 
розвитку Одеської міської ради

ІV квартал

	Про виконання бюджету міста Одеси за дев’ять місяців 2014 року.
Про затвердження проекту бюджету м. Одеси на 2015 рік.

Департамент фінансів 
Одеської міської ради

Про заходи щодо ліквідації снігових заметів та ожеледиці на території м. Одеси в зимовий період 2014-2015 рр.
Про  хід виконання заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр.

Департамент міського 
господарства Одеської міської ради

Про затвердження Міської програми підтримки інформаційної сфери   м. Одеси на 2015 рік.
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                 «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси               на 2015 рік».
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради 

Про перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2015 рік.
Департамент документально-
організаційного забезпечення
Одеської міської ради


В.о. керуючої справами						О. Оніщенко

