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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2015 РІК

І квартал

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про внесення змін до положення «Про комунальну установу «Спеціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». 
Про створення прийомної сім'ї на базі родини Филипенків з влаштуванням до неї двох дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

							Служба у справах дітей
							Одеської міської ради

	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення   «Про затвердження Міської цільової програми «Здоров’я» на 2015-2017 роки».
	Про затвердження звіту про виконання Міської цільової програми «Здоров’я» на 2012-2014 роки.
							Департамент охорони здоров’я
							Одеської міської ради

	Про передачу на баланс комунальним підприємствам житлово-комунального сервісу районів міста захисних споруд цивільного захисту, що належать територіальній громаді міста Одеси.

Департамент оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
							Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за                    2014 рік.
Про встановлення на 2015 рік лімітів споживання енергоносіїв, водопостачання і водовідведення бюджетними установами, які фінансуються з бюджету м. Одеси.
Департамент фінансів 
Одеської міської ради

Про внесення змін та доповнень до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради.
Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на IІ квартал 2015 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 19.04.2012 р. 
№ 1862-VI «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради 
від 28.02.2011 р. № 384-VI «Про затвердження положень про виконавчі органи Одеської міської ради».
	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про внесення змін до рішень Одеської міської ради від 17.12.2013 р. №4187-VI “Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради», від 27.08.2014 р. №5230-VI “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради”.

Управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                  «Про виконання у 2014 році «Програми зайнятості населення 
м. Одеси на період до 2017 року», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013 р. № 3643-VI».
Про виконання Міської цільової програми надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси та інших видів фінансової підтримки на 2014 рік.
	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення       «Про хід виконання у 2014 році основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період             до 2012 року, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.03.2012 року № 84».
	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення  «Про хід виконання у 2014 році Міської програми «Рівність» на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням  Одеської міської ради  від 19.04.2012 р. № 1875-VI». 
	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення    «Про виконання «Міської цільової програми підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни міста Одеси на 2014-2015 роки».

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
 «Про хід виконання рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 р. № 4203-VI «Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Одесі на 2014-2015 роки» в 2014 році».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
 «Про хід виконання Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року у 2014 році».
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради 
 
Про затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи у весняно-літній період 2015 року.

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Одесі на 2015 рік.
Про внесення змін до статутів комунальних позашкільних навчальних закладів, підпорядкованих управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради.
Управління з фізичної  культури та спорту Одеської міської ради

Про затвердження тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування у м. Одесі.
Департамент транспорту, 
зв’язку та організації 
дорожнього руху Одеської 
міської ради

ІІ квартал
Про затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Про виконання бюджету міста Одеси в І кварталі 2015 року.

Департамент фінансів 
Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                 «Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси за 2014 рік».
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради 

Про хід виконання Плану заходів з попередження злочинності та правопорушень у дитячо-підлітковому середовищі на період до 2016 року за перше півріччя 2015 року.
 							Служба у справах дітей
							Одеської міської ради

ІІІ квартал

Про виконання бюджету міста Одеси у І півріччі 2015 року.

Департамент фінансів 
Одеської міської ради

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

Про затвердження звіту про хід виконання у 2014 році Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21.12.2012 р. № 2451-VI.

Департамент культури та туризму
Одеської міської ради

ІV квартал
	Про виконання бюджету міста Одеси за дев’ять місяців 2015 року.
Про затвердження проекту бюджету м. Одеси на 2016 рік.

Департамент фінансів 
Одеської міської ради

Про хід виконання заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.

Департамент міського господарства Одеської міської ради
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                 «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси               на 2016 рік». 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                 «Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Одесі на 2016-2017 роки».
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради 

Про перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2016 рік.

Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                   «Про затвердження Міської програми «Рівність» на 2016-2020 роки.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                  «Про затвердження Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на            2016 рік».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                «Про затвердження Міської цільової програми підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни міста Одеси на 2016-                   2017 роки».
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Про хід виконання Плану заходів з попередження злочинності та правопорушень у дитячо-підлітковому середовищі на період до 2016 року за друге півріччя 2015 року.
							Служба у справах дітей
							Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення              «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту у                 м. Одесі з 2015 по 2019 рр».
Управління з фізичної  культури та спорту Одеської міської ради


Керуюча справами							О. Оніщенко


