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Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на перший квартал  2012 року



	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, з метою організації роботи виконавчого комітету Одеської міської ради, враховуючи пропозиції виконавчих органів Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

	1.  Затвердити орієнтовний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на перший квартал 2012 року (додається).

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О., заступників міського голови Орлова О.В., Павлову О.О., в.о. заступника міського голови                    Орловського А.Й., керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Герасименко Т.В. та секретаря міської ради Бриндака О.Б.



Міський голова								О. Костусєв




Керуюча справами							Т. Герасименко

Додаток 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від ________________________
№ _________________________

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

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

СІЧЕНЬ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення              «Про затвердження Програми зайнятості населення м. Одеси на                          2012-2013 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             2012 рік».
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Про встановлення вартості харчування в притулках для дітей та в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.
Служба у справах дітей Одеської міської ради
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення  «Про затвердження Програми розвитку органів самоорганізації населення в місті Одесі на 2012-2015 роки».
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради програми сприяння розвитку інформаційного простору на 2012 рік.
Про внесення на розгляд Одеської міського ради програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2012 році.

Департамент інформації та зв’язків             з громадськістю Одеської міської ради
ЛЮТИЙ

Про затвердження звіту щодо виконання бюджету міста Одеси                               за 2011 рік.
Про встановлення на 2012 рік лімітів споживання енергоносіїв, водопостачання і водовідведення бюджетними установами, які фінансуються з бюджету м. Одеси.

Департамент фінансів 
Одеської міської ради

Про затвердження штатної чисельності адміністративно-технічного персоналу закладів освіти м. Одеси на 2012 рік.

Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на ІІ квартал 2011 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради

БЕРЕЗЕНЬ

Про хід підготовки до проведення у 2012 році другого Всеукраїнського перепису населення.

Міська комісія сприяння другому Всеукраїнському перепису населення, головне управління статистики в Одеській області 
Про затвердження штатного розкладу підвідомчих закладів управління культури та туризму Одеської міської ради: КУ «Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова, КУ «Централізована міська бібліотечна система для дітей», КУ «Централізована міська бібліотечна система для дорослих», КУ «Одеський муніципальний театр духової музики імені народного артиста України О. Саліка».

Управління культури та туризму  Одеської міської ради
Про затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи у весняно-літній період 2012 р.

Департамент міського господарства
Одеської міської ради
Про роботу служби у справах дітей Одеської міської ради з питань профілактики бродяжництва серед дітей та надання соціальної допомоги дітям, які залишилися без піклування батьків або опинилися в скрутних життєвих обставинах.

Служба у справах дітей Одеської міської ради

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

Питання реорганізації  мережі лікувально-профілактичних закладів.
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
Про хід виконання міської програми «Рівність» на 2008-2011 роки.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
							
 Про передачу теплотрас на баланс КП «Теплопостачання міста Одеси».
 Про внесення доповнень до списків сімей, які потребують позачергового надання жилих приміщень у зв’язку із відселенням з квартир та споруд, що загрожують обвалом, затверджених п. 1 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 16.06.2000 р. № 329 «Про затвердження списків сімей, що потребують позачергового відселення з квартир та споруд, що загрожують обрушенням в м. Одесі».
Про надання дозволу на проведення приватизації житлових приміщень у сімейних гуртожитках комунальної власності територіальної громади м. Одеси відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.
Департамент міського господарства
Одеської міської ради

Про передачу нежитлових приміщень, будівель та споруд в оперативне управління та господарське віддання управлінням Одеської міської ради, комунальним підприємствам та установам.


Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси.
Департамент комунальної власності Одеської міської ради
Про внесення змін до додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 10.03.2011 року №90 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами у місті Одесі».
Про внесення змін до додатка 1 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року №434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції».
Про затвердження схем комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення у межах вулиць міста Одеси.
Управління реклами Одеської міської ради
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення            «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 20.07.2008 р.                  № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                     «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси               на 2011 рік».
Про внесення  на  розгляд  Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради  від 10.07.2008р.                    № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних  органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції».
Про встановлення тарифів на теплову енергію та послуги опалення та гарячого водопостачання для підприємств різних форм власності.
Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради





ІII. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

СІЧЕНЬ

Проведення Новорічних та Різдвяних свят.


Виконавчі органи
Одеської міської ради

Міжнародний день пам'яті Холокоста.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

День пам’яті Героїв Крут.
Виконавчі органи
Одеської міської ради

Узгодження планів природоохоронних заходів.

Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

ЛЮТИЙ

Розробка заходів щодо підготовки житлового фонду та підприємств комунального господарства до роботи у весняно-літній період 2012 р.

Департамент міського господарства
Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови.


Виконавчі органи
Одеської міської ради

БЕРЕЗЕНЬ

Проведення заходів, присвячених Міжнародному жіночому дню                          8 березня.
Виконавчі органи
Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених Дню народження Т.Г. Шевченка. 


Виконавчі органи
Одеської міської ради

ПРОТЯГОМ КВАРТАЛУ

Апаратні наради  за участю голів районних адміністрацій та керівників виконавчих органів Одеської міської ради.
							
Виконавчі органи
Одеської міської ради

Семінари-наради з питань організаційної, контрольної та кадрової роботи, вдосконалення системи діловодства та контролю за участю виконавчих органів Одеської міської ради.

Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради,
відділ кадрової роботи Одеської       міської ради

Організація проведення виставок-ярмарок у м. Одесі.

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

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 10.08.2009 р. №1682-01р.

Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Проведення перевірок КП «ЖКС» щодо надання населенню міста послуг з утримання житлових будинків та прибудинкових територій.
Проведення перевірок КП «ЖКС» щодо проведення поточного ремонту житлового фонду за рахунок власних коштів.
Контроль за роботою зі створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Контроль за санітарним станом територій мікрорайонів міста.

 Департамент міського господарства
                                                                        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

Контроль за виконанням розпорядження міського голови                           від 27.10.2011 р. № 1903-01р «Про затвердження Плану заходів з активізації пропаганди, роз’яснення та використання міської символіки».

Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради
(департамент     розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеської міської ради)

Здійснення контролю за порядком розміщення зовнішньої реклами.

Управління реклами Одеської міської ради

Проведення перевірок виконавчих органів Одеської міської   ради в частині організації роботи із зверненнями громадян відповідно до показників, передбачених методикою оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах Одеської міської ради, затвердженою рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради   від 11.01.2010 р. № 15.
Здійснення постійного контролю за якістю та повнотою відповідей на звернення громадян, які надійшли з вищих органів влади.

Управління звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Керуюча справами 							Т. Герасименко


































Вик.: Броварська


