
Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 420 від 24.12.2015р.
 
Про перспективний план роботи 
виконавчого комітету Одеської 
міської ради на 2016 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 жовтня 2005 року № 754, з метою визначення основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради, на підставі пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради стосовно переліку питань для розгляду у 2016 році виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1. Затвердити перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2016 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 міського голову, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради.


Міський голова								Г. Труханов



Керуюча справами							О. Оніщенко









Додаток
до рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 24.12.2015р. № 420 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2016 РІК

І квартал

Про затвердження звіту про виконання у 2015 році Міської цільової програми «Здоров’я» на 2015-2017 роки.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                 «Про виконання Програми імунопрофілактики та захисту населення 
міста Одеси від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки».
							Департамент охорони здоров’я
							Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення в місті Одесі на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 23 грудня 2011 року № 1630–IV».
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

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». 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2015 рік».
Про затвердження звіту про виконання у 2015 році Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2017 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 липня 2013 року № 3643-VI.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської програми «Рівність» на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради 19 квітня 2012 року № 1875-VI».
Про затвердження звіту про виконання у 2015 році Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 05 березня 2012 року № 84.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси 
за 2015 рік.
Про встановлення на 2016 рік лімітів споживання енергоносіїв, водопостачання та водовідведення бюджетними установами, які фінансуються з бюджету м. Одеси.
Про схвалення прогнозу бюджету міста Одеси на 2017 та 2018 роки.
Департамент фінансів Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва у місті Одесі на 2014-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4203-VI».
Про затвердження звіту про виконання у 2015 році Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення
«Про виконання Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 09 жовтня 2013 року № 3900-VI».
Про затвердження звіту про виконання у 2015 році Міської програми відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами-власниками житлових приміщень на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших житлових приміщень у м. Одесі на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10 вересня 2015 року № 6920-VI.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення   «Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Одесі на 2016-2018 роки».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення  «Про затвердження Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016-2018 роки».
Департамент економічного 
розвитку Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про затвердження Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016 рік».
Про затвердження звіту про виконання у 2015 році Міської програми щодо виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року.
							Служба у справах дітей
							Одеської міської ради


Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради.
Про орієнтовний поточний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на IІ квартал 2016 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання у 2013-2015 рр. Програми розвитку туризму в м. Одесі                  на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                               від 21 грудня 2012 року № 2451-VI».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                «Про затвердження Програми розвитку туризму у м. Одесі                                на 2016-2020 роки».
Департамент культури та туризму Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2015 рік».
Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Міської програми «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2017 роки.
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської програми розвитку електротранспорту                   м. Одеси на 2011-2015 роки».
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Програми забезпечення службовим житлом двірників комунальних підприємств «Житлово-комунальний сервіс» у 2008-2017 роках.
Про затвердження плану заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи у весняно-літній період 2016 року.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Програми благоустрою околиць міста Одеси на 2012-2015 роки».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Програми передачі з державної до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитків, розташованих на території 
м. Одеси, на 2013-2015 роки».
Департамент міського господарства Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом на 2014-2017 роки.
Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Програми будівництва (придбання) доступного житла в місті Одесі на 2011-2017 роки».
Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської програми патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит» на 2012-2015 роки».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської цільової програми розвитку молодіжного руху міста Одеси «Одеса молодіжна» на 2013-2015 роки».
Департамент освіти та науки Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки».
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Програми створення страхового фонду документації міста Одеси на 2012-2016 роки.
Департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Одесі «Безпечне місто Одеса» на 2014-2016 роки.
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської цільової програми включення центральної історичної частини забудови Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 2013-2015 роки».
Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Програми реконструкції та розвитку парку культури та відпочинку «Преображенський» з меморіальним комплексом у  м. Одесі на 2014-2016 роки.
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у  2015 році».
Департамент з організації роботи Одеської міської ради


Проведення оцінювання ефективності здійснення департаментом комунальної власності Одеської міської ради, управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради, управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, управлінням з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України. 

Робоча група за розпорядженням міського голови

ІІ квартал
Про затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Програми енергоефективності м. Одеси на 2013-2015 роки».
Департамент міського господарства Одеської міської ради

Про затвердження штатної чисельності працівників закладів культури та мистецтв м. Одеси.
Департамент культури та туризму
Одеської міської ради

Про виконання бюджету міста Одеси в І кварталі 2016 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 2015 рік».
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради 

	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків в м. Одесі».
	Про внесення змін до рішення Одеської міської ради «Про передачу захисних споруд цивільного захисту, що знаходяться у власності територіальної громади м. Одеси, в особі Одеської міської ради, на баланс виконавчих органів Одеської міської ради та комунальних підприємств житлово-комунального сервісу».
	Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Програми забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків на 2011-2016 роки.
Департамент оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
							Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Програми створення служби містобудівного кадастру на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 травня 2013року № 3320-VI.
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради 

Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища міста Одеси                 на 2013-2016 роки.
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання комплексної Програми розвитку будівництва у місті Одесі                             на 2013-2015 роки».
Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про затвердження Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015 рік».
							Служба у справах дітей
							Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк-100» на 2013-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 лютого 2013 року № 2776-VI.
Департамент культури та туризму
Одеської міської ради

Проведення оцінювання ефективності здійснення департаментом культури та туризму Одеської міської ради, департаментом охорони здоров'я Одеської міської ради, департаментом освіти та науки Одеської міської ради, департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради, управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, управлінням з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, службою у справах дітей Одеської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України.
Робоча група за розпорядженням міського голови

ІІІ квартал

Про виконання бюджету міста Одеси у І півріччі 2016 року.

Департамент фінансів 
Одеської міської ради

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

Проведення оцінювання ефективності здійснення департаментом економічного розвитку Одеської міської ради, департаментом транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради , управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, управлінням реклами Одеської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України. 
Робоча група за розпорядженням міського голови

ІV квартал
	Про виконання бюджету міста Одеси за дев’ять місяців 2016 року.
Про затвердження проекту бюджету м. Одеси на 2017 рік.
Департамент фінансів 
Одеської міської ради

Про хід виконання заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 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 2017 рік». 
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради 

Про перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2017 рік.
Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                   «Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт 
у 2017 році».
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Про затвердження звіту про хід виконання у 2015 р. Міської цільової програми «Розвиток фізичної культури та спорту у м. Одесі з 2015                         по 2019 рр».
Управління з фізичної  культури та спорту Одеської міської ради

Проведення оцінювання ефективності здійснення департаментом міського господарства Одеської міської ради, Київською районною адміністрацією Одеської міської ради, Малиновською районною адміністрацією Одеської міської ради, Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради, Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України. 

Робоча група за розпорядженням міського голови


Керуюча справами							О. Оніщенко

