Рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№1595 від 11.12.2008 

О перспективном плане работы исполнительного комитета Одесского городского совета на 2009 год 

	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 визначення основних напрямків діяльності виконавчого комітету, вдосконалення системи планування діяльності  виконавчих органів Одеської міської ради, на підставі пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради стосовно переліку питань для розгляду в 2009 році, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

	1.  Затвердити перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2009 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 Ворохаєва А.І., заступників міського голови  Кучука М.І., Тельвака М.М., Фідірко Т.Г., Убірію В.Ш. та керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Єршову Т.М.



Міський голова									   Е. Гурвіц




Керуюча справами								   Т. Єршова








Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
№1595 від 11.12.2008 


ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2009 РІК

І. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

1.1. СФЕРА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА І РОЗВИТКУ УЗБЕРЕЖЖЯ


Інвентаризація земель міста, реалізація права приватної власності на землю громадянами та юридичними особами міста, подальше формування міського ринку землі, посилення самоврядного контролю за охороною та використанням земель у межах міста.
Протягом року

Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради


Реконструкція очисних споруд  комунальної  установи                    «Міська клінічна інфекційна лікарня». Розробка проекту глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО «Північна». Ремонт і техобслуговування установок очищення води в дитячих і лікувальних установах. Озеленення міста згідно з Програмою розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі на 2009-2013 роки. Затвердження результатів інвентаризації зелених насаджень. Виконання заходів, передбачених Програмою охорони тваринного світу і регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки та допомога притулку тварин. Виконання заходів, передбачених Концепцією охорони атмосферного повітря у місті Одесі на період до 2010 року, підготовка матеріалів щодо заповідання природоохоронного фонду.
Протягом року

Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради



Капітальний ремонт гідротехнічних споруд ДК у районі                                  16-ї ст. В.Фонтану на південь від траверсу № 18-а (замовник                                ТОВ «Південь»). Капітальний ремонт ділянки дренажної галереї в районі                    10-ї ст. В. Фонтану ПП «Інтеграл – проект». Капітальний ремонт траверсу             № 6 другої черги ПОС (пляж «Чайка») ТОВ «Томат екс». Капітальний ремонт штолень СРЗ, «Лермонтовська», з’єднуючої їх галереї та штольні                   № 11. Капітальний ремонт зливовідводних лотків та будівництво додаткових лотків на схилах пляжу «Отрада». Капітальний ремонт берегозахисних споруд від пляжу «Ланжерон» до мису В.Фонтану (поповнення пляжів щебенем). Капітальний ремонт пляжоутримуючого траверсу № 4 на пляжі «Ланжерон». Капітальний ремонт експериментального розпластаного хвилелому між траверсами № 16 та № 17 другої черги ПОС. Капітальний ремонт пляжоутримуючої буни 5 «в» на пляжі «Отрада». Капітальний ремонт траверсу № 6 першої черги (пляж «Отрада») з демонтажем металевих конструкцій. Капітальний ремонт водовипуску зливовідводної штольні № 3 на пляжі «Дельфін». Капітальний ремонт мереж гідрогеологічних спостережливих свердловин. Капітальний ремонт. У т. ч. кріплення пустот,    т.н. «мін» під фундаментом житлових будинків, кріплення «катакомб» під фундаментом житлових будинків. Капітальний ремонт. Укріплення фундаментів житлових будинків. Будівництво додаткової буни між траверсами № 17 та № 18 другої черги ПОС (замовник ТОВ «Французький бульвар – Еліт»). Часткова реконструкція траверсу № 1 (з північної сторони) на пляжі «Ланжерон» (замовник ТОВ ПП «Химтяжмонтаж». Реконструкція бетонних майданчиків, бун у районі дельфінарію «Немо» та будівництво прогулянкової набережної в районі пляжу «Ланжерон» ТОВ «Нерум». Проектування реконструкції берегоукріплювання  в районі                                      10-ї ст. В.Фонтану, пляж «Чайка» з відводом ливневих вод                                       ТОВ «Томат екс». Будівництво берегозахисних споруд на пляжі «Чорноморка». Проектування та капітальний ремонт берегозахисних споруд у районі санаторію «Росія». Проектування та капітальний ремонт берегоукріплення (дорога по вул. віце-адмірала Азарова). Проектування реконструкції штолень СРЗ, «Лермонтовська» та штольні № 11. Поточний ремонт берегозахисних споруд (поповнення піщаної маси міських пляжів). Дослідження небезпечних зсувних та абразивних процесів на схилах Шкодової та Живахової гір, курорту Куяльник, ділянок Слободки. Проектування та будівництво додаткової пляжоутримуючої буни між траверсами 7 - 7 «а» другої черги. Дослідження (теледіагностика) підземних споруд, у т. ч. 13-ти штолень та підземно-дренажних галерей. Розробка робочого проекту укріплення схилів та водовідведення в районі будівель                 № 71-79 по вул. Вапняній. Розробка програми забезпечення геоінформаційної системи та проведення дослідження підтоплених територій і складання прогнозів їх розвитку. Реконструкція і розширення режимної спостережної мережі для вивчення режиму підземних вод. Будівництво систем водовідводу мкр. «Крива Балка».

Протягом року

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

1.2. СФЕРА УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ
ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

Передача в оренду комунального майна територіальної громади, приватизація та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади, приймання майна до комунальної власності та його передача до інших органів місцевого самоврядування.
	Укладання цивільно-правових угод (договори оренди, купівлі-продажу, застави, міни, дарування, користування, концесії майна).
Затвердження актів приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси жилих будинків, гуртожитків та інженерних мереж.
Протягом року

Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради

Отримання дозволу Міністерства фінансів України на випуск муніципального займу 2009 року.
І квартал

Управління муніципальних займів та цінних паперів Одеської міської ради

1.3. СФЕРА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ПОБУТОВОГО, ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВАННЯ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ

Робота щодо забезпечення надійної експлуатації та утримання житлового фонду і прибудинкових територій у належному технічно-санітарному стані. Здійснення капітального ремонту житла, відновлення та ефективна експлуатація ліфтового господарства.
Протягом року
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради

Капітальний ремонт житлового фонду (проектні витрати –                             58,8 млн.грн). Капітальний ремонт вулиць: 231 840 кв.м - доріг, 3850 кв.м - тротуарів. Ремонт внутрішньоквартальних проїздів – 193,8 тис. кв.м. Ремонт та модернізація ліфтів: заміна 20-ти ліфтів, модернізація 50-ти ліфтів, капітальний ремонт 100-а ліфтів (16 млн.грн). Ремонт покрівель у                             220-ти будинках, проектні витрати – 17 млн. грн). Електророботи у 64-х будинках на суму 4,2 млн.грн. Ремонт систем гарячого водопостачання, холодного водопостачання, центрального опалення, каналізації в 192-х будинках на суму 27,0 млн.грн. 
Протягом року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

	Координація роботи суб’єктів господарювання в галузі транспорту, незалежно від форм власності. Організація дорожнього руху, зменшення заторів на вулицях та дорогах міста. Організація транспортного обслуговування населення.
Протягом року

Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради



1.4. СФЕРА БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕМОНТУ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


Розгляд графіків будівництва, реконструкції та капітального ремонту інженерних мереж, споруджень, доріг і благоустрою прилеглої території об’єктів для затвердження інспекцією та внесення у річні плани робіт організацій. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста.
Протягом року
Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради

Виконання завдань з будівництва жилих будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового та іншого призначення й ефективного використання капітальних вкладень, спрямованих на цю мету.
Здійснення функцій єдиного замовника з капітального будівництва об’єктів житла, охорони здоров’я, освіти, зв’язку, транспорту, торгівлі, а також з капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів культури, охорони здоров’я, соціальної сфери за рахунок бюджетних коштів.
Продовження забудови мкр. ІІІ-4.
Завершення будівництва 16-ти житлових будинків у мікрорайонах                     ІІІ-4-1, ІІІ-4-2, ІІІ-4-3. Будівництво 4-х паркінгів з автономною інфраструктурою.
Протягом року 
Управління капітального будівництва Одеської міської ради



Відкриття двох офіс-магазинів за адресою: м. Одеса,                                    вул. Космонавтів, 20, вул. Разумовська, 17 та продовольчого магазину по               вул. Академіка Філатова, 43.
Відкриття аптеки на розі вулиць Скісної та Середньої. 
Проведення ремонту дитячих та спортивних майданчиків.

Протягом року
Малиновська районна адміністрація
Одеської міської ради

	Ремонт аварійних фасадів та покрівель закладів освіти: Маріїнська гімназія; ОСШ № 117; ОЗОШ №№ 26, 37, 39, 43, 118; ВЗОШ № 25,                        ДНЗ № 265.
	Будівництво та ремонт дошкільних закладів.
	Капітальний ремонт ДНЗ №№ 1 (басейн), 117, 253.
Протягом року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Будівництво 2-х нових дитячих майданчиків:                                                просп. Добровольського, 70, вул. Балківська, 14;  ремонт існуючих спортивних та дитячих ігрових майданчиків.
Благоустрій дворів: створення нових зелених зон (4,5 га), висадка дерев (2,5 тис.шт.), створення квітників (4 га). Завершення реконструкції                       вул. Генерала Бочарова. Заміна тротуарного покриття по вул. Затонського. Реконструкція будівлі та ремонт фасаду заводу «Продмаш». Реконструкція Кримського бульвару.
Будівництво 4-поверхового дитячого спортивно-розважального комплексу по вул. Затонського. Будівництво вбудовано-прибудованого магазину непродовольчих товарів по просп. Добровольського, 137. Будівництво торгового центру по просп. Добровольського, 96-98. 
Відкриття 2-х перукарень, офісних приміщень відділень банків                         ТОВ КБ «Соцкомбанк» та ТОВ «Траст-Україна».
Протягом року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

	Складання титульних списків на ремонт вулиць у 2009 році.
Лютий 
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради

Розробка організаційно-технічних заходів з утримання шляхового господарства міста у зимовий період 2009-2010 рр.
Грудень
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради



1.5. СФЕРА ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я, КУЛЬТУРИ, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

	Проведення міської конференції з правознавства.
Січень-березень
Управління освіти та науки
Одеської міської ради

	Проведення першого відкритого дитячого фестивалю музики «Всесвіт    І.С. Баха».
Лютий
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Проведення IV міського дитячого фестивалю-конкурсу «Дебют-2009».
Квітень

Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Проведення міського конкурсу дитячо-юнацької творчості «Зоряна юність Одеси».
Березень-травень
Управління освіти та науки
Одеської міської ради

	Проведення міського конкурсу загонів юних інспекторів руху та конкурсу дитячого малюнка «Безпека дорожнього руху – це життя».
Березень-квітень
Управління освіти та науки
Одеської міської ради

Проведення міського конкурсу патріотичної пісні «Пісня в солдатській шинелі». Проведення зльотів козацьких учнівських організацій закладів освіти міста.
Травень
Управління освіти та науки
Одеської міської ради

Проведення II відкритого міського фестивалю дитячої творчості «Фонтанська весна».
Травень
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Проведення Вахти пам’яті на Посту № 1.
Квітень-травень
Управління освіти та науки
Одеської міської ради

Проведення IІІ Міжнародного фестивалю – конкурсу дитячого та юнацького хореографічного мистецтва «Одеські перлинки – 2009».
Червень
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

	
Проведення «Золотого балу» для випускників-медалістів.
Червень
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

	Проведення I Міжнародного фестивалю-конкурсу «Натхнення».
Серпень
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

	Придбання 30-ти комплектів  меблів для ЗОШ та ДДЗ. 
Вересень
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

Проведення Муніципального фестивалю-конкурсу «Юний віртуоз».
Листопад
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Проведення конкурсу читців, поетів  та прозаїків «Срібне слово».
Листопад-грудень
Управління освіти та науки
Одеської міської ради

Формування довідників «Показники здоров`я населення та діяльності   ЛПЗ  міста Одеси».
Протягом року
Управління охорони здоров’я  Одеської міської ради

Проведення поточного ремонту опалювальної системи з частковою заміною труб, радіаторів у стоматологічній поліклініці № 5. Проведення ремонтних робіт у дитячому поліклінічному відділенні № 2 по                             просп. Добровольського, 159. Придбання обладнання для міської поліклініки № 18. Проведення поточного ремонту в пологовому будинку № 4.
Протягом року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

Проведення фестивалів сімейного та студентського мистецтва «Студентська весна», «Студентська осінь».
Проведення міського конкурсу бізнес-планів у сфері молодіжного підприємства.
Протягом року
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради


Основні напрямки діяльності у вирішенні проблем інвалідів на період до 2010 року.
Надання соціальних послуг незахищеним верствам населення міста Одеси у вигляді додаткових соціальних гарантій, шляхом реалізації «Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення м. Одеси» на 2009 рік.
Протягом року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Підтримка постійної взаємодії з активом національно-культурних товариств, громадських та релігійних об’єднань, благодійних фондів, надання необхідної допомоги. Участь у заходах, які проводяться громадськими, релігійними організаціями та політичними партіями міста Одеси. Проведення засідань ради  представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові та координаційно-радницькій раді релігійно-світської згоди.
Протягом року
Управління внутрішньої політики
Одеської міської ради

1.6. СФЕРА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

	Проведення переговорів з містами Ліверпуль, Сегед, Спліт щодо підписання договорів про розвиток побратимських зв’язків між  містами.
	Підготовка та проведення семінару з питань проектного менеджменту разом з представниками австрійських міст.
	Підготовка та проведення візиту бізнес-делегації з міста-побратима Регенсбурга.
Протягом року
Управління міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв’язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради

Проведення V Міжнародної Асамблеї туристичного бізнесу.
Квітень
Департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради

	Проведення переговорів з Європейським та Мировим банками реконструкції та розвитку про надання довгострокового кредиту для інфраструктурних проектів міста.
І-ІІІ квартал

Управління муніципальних займів та цінних паперів Одеської міської ради




1.7. СФЕРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН


Правове забезпечення діяльності міського голови, міської ради та її виконавчого комітету при здійсненні ними своїх повноважень.
Взаємодія з правоохоронними органами. Захист інтересів територіальної громади, міської ради, міського голови та виконавчого комітету в судах. Підготовка та здійснення правового аналізу проектів розпоряджень міського голови, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету.
Протягом року
Юридичний департамент Одеської міської ради

Організація вивчення найболючіших питань заявників з виїздом за місцем проживання. Проведення семінарів та учбових занять з начальниками відділів та особами, відповідальними за роботу зі зверненнями громадян у виконавчих органах Одеської міської ради. Інформування населення про результати роботи зі зверненнями громадян через засоби масової інформації (у т.ч. брифінги та публікації у ЗМІ). 
Протягом року
Департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради

Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, шляхом запровадження електронного обліку інформації міждержавними реєстраторами та органами обліку.
Протягом року
Відділ державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради


Реалізація політики зі спрощення та впорядкування дозвільних та погоджувальних процедур при одержанні дозволів, довідок, погоджень, висновків, необхідних при започаткуванні і здійсненні підприємницької та іншої діяльності.
Протягом року

Управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради







ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ СЕСІЇ 
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

	Про надання земельних ділянок у постійне користування підприємствам державної та комунальної власності. Про надання земельних ділянок в оренду юридичним та фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності для здійснення господарської діяльності.

Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради

Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації та відчуженню                  у 2009 році. Про прийом у комунальну власність територіальної громади                   м. Одеси нерухомого майна з інших форм власності.
Постійно

Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради

	Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради                 від 26.09.2003 р. № 1716-IV «Про Правила забудови міста Одеси». 
І квартал
Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради

	Про Програму соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2009 рік.
	Про внесення змін та доповнень до  рішення Одеської міської ради                  від 05.04.2007р. № 1118-V «Про встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету             м. Одеси».
І квартал
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення землекористувачам та через земельні торги. Про надання земельних ділянок у постійне користування підприємствам державної та комунальної власності, а також в оренду юридичним та фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності для здійснення господарської діяльності.
Постійно
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради

Про передачу комунального майна без зміни форми власності. Про реєстрацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
Постійно

Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради

Про демонтаж некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі.

Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

	Про надання дозволів на проектування і будівництво об’єктів.

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

Про внесення змін та доповнень до раніше прийнятих рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, в частині змін техніко-економічних показників або строків проектування та будівництва (реконструкції) об’єкта.
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

Про скасування раніше виданих дозволів щодо розміщення рекламних конструкцій та продовження терміну їх дії.
Постійно
Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради

Встановлення тарифів за утримання будинків та прибудинкових територій.
Про погодження тарифів з утримання будинків та прибудинкових територій.
Про встановлення тарифів на послуги, які надаються комунальними підприємствами Одеської міської ради.
Постійно

Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
Про хід виконання та внесення змін до рішення Одеської міської ради   від 21.12.2008 р. № 2089-V «Про затвердження програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2008 році».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верстам населення м. Одеси на 2009 р.»
Січень
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про Програму соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2009 рік».
Січень
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради

Про хід виконання та внесення змін до рішення Одеської міської ради   від 22.01.2008 р. № 2158-V «Про затвердження міської цільової програми підготовки та проведення в м. Одесі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».
Січень
Департамент з підготовки та проведення у місті Одесі фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу Одеської міської ради

Про затвердження методики визначення розміру відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою.
І квартал

Інспекція з благоустрою міста  Одеської міської ради

	Про виконання бюджету м. Одеси за 2008 рік.
Про встановлення на 2009 рік лімітів споживання енергоносіїв, водопостачання і водовідведення бюджетними установами, які фінансуються з бюджету м. Одеси.

Лютий
Департамент фінансів Одеської міської ради

Про затвердження заходів з підготовки житлово-комунального господарства до весняно-літнього сезону 2009 року.
Лютий
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
	Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами.
Лютий
Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.01.2004 р. № 51 «Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на послуги теплопостачання, а також визначення та розподілу дотацій на компенсацію різниці між необхідними та встановленими рівнями тарифів».
Про встановлення тарифів на послуги перевезення, які надаються державним комунальним підприємством санітарного автотранспорту.
Березень
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради

Про виконання бюджету м. Одеси у І кварталі 2009 року.
Квітень

Департамент фінансів Одеської міської ради

Про організацію оздоровлення та відпочинок дітей і підлітків влітку       2009 року.
Квітень
Управління освіти та науки Одеської міської ради

	Про затвердження заходів з підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 рр.
Травень-червень
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради

Про затвердження історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів              м. Одеси. 
І-ІІ квартал
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Про виконання бюджету м. Одеси за І півріччя 2009 року.
Липень

Департамент фінансів Одеської міської ради

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

Про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 рр.
Вересень-жовтень
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради

Про виконання бюджету м. Одеси за 9 місяців 2009 року.
Жовтень

Департамент фінансів Одеської міської ради

Про проект бюджету м. Одеси на 2010 рік.
Грудень
Департамент фінансів Одеської міської ради

	Про затвердження Плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік.
Грудень
Юридичне управління Одеської міської ради

	Про встановлення (погодження) тарифів на теплову енергію і послуги опалення та гарячого водопостачання для підприємств різних форм власності. 
ІV квартал

Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТА МОЖЛИВОГО РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА АПАРАТНИХ НАРАДАХ

	Про передачу в оренду комунального майна, що знаходиться у Представництва по управлінню комунальною власністю у 2009 році.
Постійно
Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про створення комунального підприємства «Одесміськтранскомплекс».
Лютий

Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради
	Про заходи на виконання поточного щорічного ремонту берегозахисних споруд.
Лютий
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

Підготовка житлового фонду до роботи у весняно-літній період 2008 р.
Березень
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради

Про підготовку громадських пляжів до курортно-пляжного сезону        2009 року.
Березень
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

Про внесення змін до концепції розвитку міського пасажирського транспорту в місті Одесі на період до 2015 року.
Березень

Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради

Про вдосконалення перевезень пасажирів та їх багажу на таксі та легковими автомобілями на замовлення в м. Одесі.
Червень
Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради

Про хід літнього оздоровлення дітей.
Липень
Управління освіти та науки
Одеської міської ради

Про підготовку закладів освіти міста до нового навчального року і роботу в осінньо-зимовий період.
Серпень
Управління освіти та науки Одеської міської ради

	Про підготовку мережі лікувально-профілактичних закладів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 рр.
Вересень
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Одеси на                          2006-2010 рр.
Листопад
Управління освіти та науки Одеської міської ради

Про хід виконання призову 2009 року громадян України на строкову військову службу.
Грудень
Департамент оборонної роботи Одеської міської ради 

Про хід виконання Програми інформатизації загальної середньої освіти на 2007-2010 рр.
Грудень
Управління освіти та науки Одеської міської ради

ІІІ. РОБОТА З РОЗРОБКИ ТА ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ПРОГРАМ

Виконання Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси               до 2012 року, програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до                    2010 року, основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 рр.
Комплексної програми підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року в м. Одесі.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

Виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на           2009 рік. Програми підтримки малого підприємництва в м. Одесі на 2009 рік.

Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради

Виконання програми збереження історичної забудови м. Одеси на 2008-2010 рр.


Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Виконання міської програми «Рівність» на 2008-2011 рр.
Протягом кварталу

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Виконання цільової міської програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Одесі на 2009 рік.
Виконання міської програми розвитку електротранспорту м. Одеси на 2007-2010 рр.

Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради

Виконання міської програми розвитку органів самоорганізації населення в місті Одесі на 2008-2011 рр.
Протягом кварталу

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

Програма виявлення,  профілактики  та лікування артеріальної гіпертензії на   2005-2010 роки. Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги  на засадах сімейної медицини на 2005-2010 роки. Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань  на                           2005-2009 роки. Програма протидії захворюванню на туберкульоз на                          2009-2011 роки. Комплексна програма «Профілактика та лікування порушення  мозкового кровообігу на  2005-2009 роки». Комплексна програма «Профілактика та лікування ішемічної хвороби серця та гострого інфаркту міокарда на 2005-2009 роки». Програма «Реконструкція і капітальний ремонт харчоблоків у лікувально-профілактичних закладах  м. Одеси  на                         2007-2009 роки». Програма  боротьби  з  грипом, пташиним  грипом  та  гострими  респіраторними  вірусними  інфекціями  в м. Одесі  на                                    2005-2009  роки.

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Виконання загальноміських програм: «Чужих дітей не існує», «Здоров`я матері та дитини міста Одеси  на 2006-2010 роки».

Управління охорони здоров’я, управління молодіжної та сімейної політики, служба у справах дітей Одеської міської ради
	
Розробка проекту програми діяльності в 2009-2010 рр. Молодіжної ради.
Розробка проекту міської програми «Поліпшення становища багатодітних сімей до 2011 року».
Виконання міської програми «Забезпечення молоді житлом на                      2008-2012 роки».


Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради

Реалізація у 2009 році Концепції подальшого розвитку житлово-комунального господарства м. Одеси на 2005-210 рр. Виконання загальноміських програм енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 рр. Виконання комплексної програми заміни, модернізації та капітального ремонту ліфтів у м. Одесі на 2007-2010 рр.

Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради

Розробка Програми охорони, раціонального використання навколишнього природного середовища м. Одеси на 2009-2012 рр.
Виконання Програми розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі на 2009-2013 рр.

Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради
Виконання Програми розвитку освіти міста Одеси на 2006-2010 рр.
Виконання програми інформатизації загальної середньої освіти міста Одеси на 2007-2010 рр.

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Виконання програми розвитку дитячо-юнацького спорту в м. Одесі на 2004-2010 рр.

Управління з фізичної культури та спорту, управління освіти та науки, служба у справах дітей, управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради

Виконання міських програм: «Розвиток бібліотечних систем на                  2009-2011рр.», «Розвиток шкіл естетичного виховання  дітей  м.  Одеси    на       2009-2011 рр.», «Розвиток муніципального музею особистих колекцій                      О.В. Блещунова на 2009-2011 рр.».

Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Виконання міської програми сприяння розвитку інформаційної сфери на 2009 рік.

Управління інформації Одеської міської ради

Виконання міської цільової програми підготовки та проведення в                   м. Одесі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Департамент з підготовки та проведення у місті Одесі фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу Одеської міської ради

ІV. ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ

СІЧЕНЬ

	Проведення Новорічних та Різдвяних свят.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених Дню Соборності України.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

ЛЮТИЙ

	Проведення заходів, присвячених святкуванню Дня захисника Вітчизни.

Виконавчі органи
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 святкуванню дня народження        Т.Г. Шевченка.       

Виконавчі органи
Одеської міської ради

КВІТЕНЬ

Проведення заходів щодо святкування Гуморини – 2009.

Оргкомітет, виконавчі органи Одеської міської ради
Проведення заходів щодо святкування Всесвітнього дня здоров’я.

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Проведення заходів щодо святкування 65-ої річниці визволення                    м. Одеси від німецько-фашистських загарбників.

Виконавчі органи 
Одеської міської ради

Проведення заходів стосовно 23-ої річниці з дня Чорнобильської катастрофи.

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених Дню довкілля.

Виконавчі органи 
Одеської міської ради

Проведення Міжнародного фестивалю «Два дні та дві ночі нової музики».

Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради, виконавчі органи Одеської міської ради

ТРАВЕНЬ

Проведення заходів, присвячених Міжнародному дню солідарності трудящих.

Виконавчі органи 
Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених Дню Перемоги.

Виконавчі органи 
Одеської міської ради

Проведення заходів щодо відзначення Дня матері та Міжнародного дня сім’ї.

Виконавчі органи 
Одеської міської ради

	Проведення свята останнього дзвоника.

Управління освіти 
Одеської міської ради

ЧЕРВЕНЬ

Проведення заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей.

Виконавчі органи 
Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених Всесвітньому дню охорони навколишнього природного середовища.

Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради

Проведення заходів до Дня Конституції України.

Виконавчі органи 
Одеської міської ради

ЛИПЕНЬ

Проведення загальноміських заходів щодо відзначення Дня працівників торгівлі.

Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

СЕРПЕНЬ

Святкування Дня військово-морських сил України.

Департамент оборонної роботи
Одеської міської ради

Проведення заходів з нагоди початку героїчної оборони м. Одеси

Виконавчі органи
Одеської міської ради

Проведення заходів щодо святкування Дня Незалежності України.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

ВЕРЕСЕНЬ

Проведення заходів щодо відзначення Дня знань.

Управління освіти, виконавчі органи Одеської міської ради



Проведення заходів щодо відзначення Дня міста.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

Проведення заходів щодо відзначення Міжнародного дня миру.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

Проведення ІХ Міжнародного фестивалю джазової музики                 «Джаз-карнавал в Одесі».

Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Проведення заходів щодо відзначення Дня партизанської слави.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

ЖОВТЕНЬ

Проведення заходів щодо відзначення Міжнародного дня людей похилого віку.


Управління соціального захисту населення та праці, районні адміністрації Одеської міської ради 

Проведення заходів щодо відзначення Міжнародного дня інвалідів.


Управління соціального захисту населення та праці, районні адміністрації Одеської міської ради 

Проведення заходів щодо відзначення Дня працівників освіти.

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Проведення заходів щодо святкування 65-ої річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників.

Виконавчі органи 
Одеської міської ради

ЛИСТОПАД

Проведення заходів до Дня української писемності та мови.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

	Проведення заходів до Дня пам’яті жертв голодомору в Україні 1932-1933 років.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

ГРУДЕНЬ

Проведення заходів стосовно всесвітнього Дня боротьби                          з ВІЛ/СНІДом.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

Святкування Дня Збройних сил України.

Департамент оборонної роботи
Одеської міської ради

Святкування Дня місцевого самоврядування.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

Святкування Дня міліції України.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

Проведення заходів щодо відзначення Новорічних свят.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

V. РОБОТА З КАДРАМИ

Направлення працівників на навчання до Одеського регіонального інституту Академії державного управління при Президентові України.
Виконання плану-графіку підвищення кваліфікації посадових осіб у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

Виконавчі органи 
Одеської міської ради

Формування кадрового резерву посадової особи місцевого     самоврядування та проведення роботи з працівниками, які зараховані до кадрового резерву.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

	Згідно з  п. 5 ст. 35 Закону України «Про Державний реєстр виборців», проведення навчання персоналу органів реєстру виборців щодо роботи з базою даних.
Січень

Приморська райадміністрація
Одеської міської ради

	Організація постійно діючого семінару щодо підвищення професійної підготовки працівників УТКМ.
Раз на місяць
Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради

Вивчення стану укомплектованості медичних кадрів у лікувальних закладах міста. Проводити роботу з підбору розстановки медичних кадрів. Підвищення кваліфікації та атестації лікарів і середніх медпрацівників. Удосконалювати  роботу  атестаційної комісії середніх медпрацівників  на базі  КУ «МКЛ № 11».
Контролювати стан мобілізаційної підготовки в  медичних закладах міста.

Управління  охорони здоров’я Одеської міської ради

Організація і проведення робіт, направлених на екологічну освіту  населення, підготовку кадрів, підвищення кваліфікації і обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів.

Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради

Підвищення кваліфікації працівників, що працюють з персональними комп’ютерами.

Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

Проведення комплектування закладів освіти педагогічними кадрами.
Проведення міських конкурсів педагогічної майстерності «Вчитель року», «Кращий педагогічний працівник дошкільного закладу», «Джерело творчості», «Кращий заступник директора з виховної роботи». Проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти міста.

Управління освіти та науки
Одеської міської ради

Проведення чергової атестації педагогічних працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста. Проведення семінарів для викладачів шкіл естетичного виховання щодо підвищення професійної кваліфікації.

Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

VІ. РОБОТА У ВИКОНАВЧИХ ОРГАНАХ

Узгодження планів природоохоронних заходів.
Січень

Управління екологічної безпеки Одеської міської ради

Проведення ХІІ загальноміського бібліотечного конкурсу «Кожний спроможний випробувати себе».
Січень-травень

Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

	Організація заходів, щодо придбання для КП «Одесміськелектротранс» тролейбусів на умовах фінансового лізінга.
І квартал
Управління муніципальних займів та цінних паперів Одеської міської ради

Організація весняних суботників з благоустрою території міста.
Березень-квітень
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради

Проведення конкурсу молодих бібліотекарів.
Вересень

Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради
	
Проведення засідань архітектурно-містобудівної ради.
Протягом року

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

	Проведення спортивних змагань у рамках ХІ Міської спартакіади школярів міста.
Протягом року
Управління освіти та науки, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

Проведення тендеру на ремонтно-реставраційні роботи по пам’ятках архітектури та містобудування. Реставраційні роботи по пам’ятниках монументального мистецтва. Виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їх територій.
Протягом року
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Проведення моніторингу розвитку ринку зовнішньої реклами та сприяння впровадженню новітніх рекламних засобів для комплексного облаштування міського середовища.
Протягом року
Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради

Видача дозволів на розміщення та експлуатацію об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери побуту, проведення їх інвентаризації. Сприяння розвитку мережі підприємств фірмової торгівлі місцевого товариства. Здійснення контролю на ринках міста.
Протягом року
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням головними розпорядниками бюджетних коштів.
Протягом року

Департамент  фінансів Одеської міської ради

Координація діяльності «Міського інформаційно-аналітичного центру».
Протягом року
Управління інформації Одеської міської ради

Провести навчально-методичний семінар з працівниками, що відповідають за формування справ у поточному діловодстві та подальшій передачі їх до департаменту архівних справ та діловодства.
І півріччя

Департамент архівних справ та діловодства Одеської міської ради

VІІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

	Захист фінансових планів комунальних підприємств міста на 2010 рік. Розроблення Єдиного календарного плану виставково-ярмаркових заходів на 2010 рік. Надання методичної та організаційної допомоги виставковим компаніям міста в проведені виставок-ярмарок.
Протягом року

Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради

Фінансування природоохоронних заходів. 
Протягом року

Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради

Здійснювати контроль за відповідністю асигнувань, затверджених  в кошторисах ЛПЗ, та асигнувань, затверджених по галузі. Здійснити роботу стосовно розподілу бюджетних асигнувань на реалізацію Національних та цільових програм по галузі. Скласти паспорти бюджетних програм та узгодити їх з управлінням фінансів. Визначити плановий об`єм позабюджетних коштів, який може бути залучений у систему муніципальної охорони здоров`я у 2010 році.
Протягом року

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Складання звітів до обласної податкової адміністрації про кількість наданих дозволів на розміщення об’єктів торгівлі. Проведення інвентаризації торговельних місць на ринках міста. Укладання договорів оренди індивідуально-визначеного майна.
Щомісячно
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

Забезпечення виплати муніципальної надбавки вчителям-пенсіонерам, які не працюють, вчителям - молодим спеціалістам, педагогам шкіл-інтернатів №№ 4, 5, дитячих будинків, працівникам централізованих бухгалтерій і господарських груп.  Проведення тендерних торгів.
Протягом року

Управління освіти та науки
Одеської міської ради

Надання муніципальної літературної премії ім. К.Г. Паустовського.
Щомісячна доплата до пенсії письменникам.
Виплата муніципальних стипендій обдарованим учням дитячої ССМШ  ім. П.С. Столярського та учням ДМШ № 3, ДМШ № 4, ДШМ № 5.
Муніципальна надбавка колективу театру духової музики ім. Саліка.
Допомога на утримання Одеського зоопарку.
Протягом року

Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради




VІІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ

Нарада з питань організації охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та профілактики дитячого травматизму в закладах освіти міста. 
Протягом року

Управління освіти та науки
Одеської міської ради

	Проведення аналізу випадків виробничого травматизму та роботи ЛПЗ         м. Одеси з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху. Виконання заходів з охорони праці та пожежної безпеки згідно з діючими нормативними документами.
Протягом року

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Розробка цільових програм поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на підприємствах комунальної власності міста, які належать до компетенції управлінь.
Протягом року

Управління транспортного комплексу міста, управління  житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради 

ІХ. РОБОТА З МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Підтримання у належному стані комп’ютерної та копіювальної техніки, засобів зв’язку.
Формування локальної комп’ютерної мережі.
Протягом року

Виконавчі органи
Одеської міської ради

Підтримка роботи офіційного сайту Одеської міської ради.
Накопичування інформаційної бази за повідомленнями електронних  ЗМІ та їх аналіз. 
Протягом року

Управління інформації Одеської міської ради

Створення інформаційної бази даних щодо використання з комерційною метою символіки міста Одеси за результатами інвентаризації.
Протягом року
Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради

Поліпшення матеріально-технічної бази дитячо-підліткових клубів за місцем проживання, міського, Суворовського та Київського районних центрів соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді.
Протягом року

Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради

Придбання 2-х комп’ютерів та 1-го кондиціонера.
Протягом року

Служба у справах дітей Одеської міської ради

Формування автоматизованої земельно-інформаційної системи управління.
Протягом року

Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради

Ремонт і техобслуговування установок очищення води в дитячих і лікувальних установах та ветеранських організаціях.
Протягом року

Управління екологічної безпеки Одеської міської ради

Комп’ютеризація робочих місць співробітників виконавчих органів Одеської міської ради.
Протягом року

Департамент інформаційних технологій Одеської міської ради

Продовження роботи із забезпечення і впровадження в бібліотеках  системи нових сучасних комп’ютерних технологій, удосконалення роботи з користування  читачами  Інтернет-послуг. Придбання для шкіл естетичного виховання інструментів та комп’ютерного обладнання.
Протягом року

Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Придбання меблів: столи – 4 одиниці, стільці – 50 одиниць, шафи –                     6 одиниць. Придбання комп’ютерів у комплекті – 5 одиниць.
Протягом року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

Х. ІНШІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

	Забезпечення кваліфікованого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян згідно із Законом України «Про звернення громадян» та Указом Президента України «Про додаткові заходи стосовно реалізації громадянами конституційного права на звернення».

Протягом року
Департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради та виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення перевірок місць відпочинку громадян на Одеському узбережжі.
Квітень-серпень
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

ХІ. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

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

Надання до Одеської обласної державної адміністрації звітів про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.
1 раз на півріччя
Виконавчі органи
Одеської міської ради

Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України                   від 15.02.2002 р. № 160 «Про затвердження комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій у містах і селищах України».
Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України                     від 20.06.2000 р. № 996 «Про комплексну програму збереження історичної забудови у центральній частині м. Одеси».

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

Про хід виконання рішення Одеської міської ради від 04.07.2007 р.              № 1466-V «Про нову редакцію установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі».
Про хід виконання рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р.              № 2165-V «Про діяльність об’єктів грального бізнесу на території міста».

Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 20.09.2007 р.              № 995 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.02.2007 р. № 165 «Про заходи з вдосконалення реєстрації фізичних осіб, які проживають або перебувають на території м. Одеси».
Постійно 
Виконавчі органи
Одеської міської ради

Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 01.11.2007 р.           № 1190 «Про визначення замовника на проектування та будівництво комплексу попередньої адаптації осіб без визначеного місця проживання за адресою: м. Одеса, вул. Ціолковського, 1, комунальну установу «Одеський міський центр соціальної  реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання».
Протягом кварталу

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Про хід виконання рішення Одеської міської ради   від 22.01.2008 р.         № 2158-V «Про затвердження міської цільової програми підготовки та проведення в м. Одесі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Департамент з підготовки та проведення у місті Одесі фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу Одеської міської ради

	Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 16.08.2001 р. № 556 «Про затвердження основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2010 року».

Управління з фізичної культури та спорту, управління соціального захисту населення та праці, служба у справах дітей, районні адміністрації Одеської міської ради

Про хід виконання рішення Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1656-ІV «Про затвердження Програми розвитку дитячо-юнацького спорту в м. Одесі на 2004-2010 рр.»

Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007 р. № 997 «Про заходи щодо поповнення документів Національного архівного фонду та трудового архіву, створення умов для їх зберігання та використання у рамках виконання регіональної програми «Архів – захист історичної пам’яті Одещини 2006-2010 рр.».

Департамент архівних справ та діловодства Одеської міської ради

Про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Лютий

Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради

Про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Травень

Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради

Про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Серпень

Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради

Про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Вересень

Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради

Про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Жовтень

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради





Керуюча справами							          Т.М. Єршова

