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Про перспективний план роботи 
виконавчого комітету Одеської 
міської ради на 2012 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), з метою визначення основних напрямків діяльності виконавчого комітету, на підставі пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради стосовно переліку питань для розгляду в 2012 році, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1.  Затвердити перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2012 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 Черненка С.О., заступників міського голови Орлова О.В., Павлову О.О.,  в.о. заступника міського голови                                  Орловського А.Й. та керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради  Герасименко Т.В.



Міський голова								О. Костусєв



Керуюча справами							Т. Герасименко



Додаток
до рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 
№ 


ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2012 РІК

І квартал
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 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».

Управління економіки, промисловості та інвестицій 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

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 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 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.
Про встановлення вартості харчування в притулках для дітей та центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.


Служба у справах дітей Одеської міської ради

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


Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

Про затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи у весняно-літній період 2012 року.


Департамент міського господарства Одеської міської ради

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

ІІ квартал

Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків влітку 2012 року.

Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

Про затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр.


Департамент міського господарства Одеської міської ради

Про виконання бюджету міста Одеси в І кварталі 2012 року.


Департамент фінансів
Одеської міської ради

Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на ІІІ квартал 2011 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради
ІІІ квартал
Про виконання бюджету міста Одеси у І півріччі 2012 року.

Департамент фінансів
Одеської міської ради

Про присвоєння почесного звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси»

Управління освіти та науки              Одеської міської ради
Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на четвертий квартал 2011 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради
ІV квартал

Про затвердження проекту бюджету м. Одеси на 2013 рік.
Про виконання бюджету міста Одеси за дев’ять місяців 2012 року.


Департамент фінансів
Одеської міської ради

Про перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2013 рік.
Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на І квартал 2012 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради

    Керуюча справами 						    Т. Герасименко













Вик.: Броварська


