1

Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29.12.2016р.
№ 439
 
ОРІЄНТОВНИЙ ПОТОЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА І КВАРТАЛ 2017 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 охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017-2021 роки».
Про хід виконання у 2016 році Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі                                        на 2016-2021 роки.
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                     «Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2016 рік».
Про хід виконання у 2016 році Міської програми «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2018 роки.
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

ЛЮТИЙ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                        «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за 2016 рік».
Про встановлення на 2017 рік бюджетним установам, які фінансуються з бюджету міста Одеси, лімітів споживання електричної та теплової енергії, водопостачання, водовідведення, природного газу та інших видів енергоносіїв. 
Департамент фінансів Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                     «Про затвердження Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси                             на 2017-2022 роки».
Департамент освіти на науки Одеської міської ради

Про хід виконання у 2016 році Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом на 2014-2017 роки.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                 «Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання Програми створення страхового фонду документації міста Одеси на 2012-2016 роки».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                      «Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання 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 хід виконання у 2016 році Міської цільової програми «Номінування історичного надбання Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» на 2016-2018 роки.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                      «Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання 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 затвердження підсумкового звіту про виконання Програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2016 році».
Департамент організації роботи Одеської міської ради

БЕРЕЗЕНЬ

Про хід виконання у 2016 році Програми зайнятості населення                     м. Одеси на період до 2017 року.
Про хід виконання у 2016 році Міської програми «Рівність»                                  на 2016-2019 роки.
Про хід виконання у 2016 році Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси  на 2016-2017 роки.
Про хід виконання у 2016 році Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                     «Про затвердження Переліку посад, які вводяться для виконання заходів Міських цільових програм та поліпшення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) підопічних територіальних центрів районів міста Одеси».
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Про хід виконання у 2016 році Міської програми розвитку електротранспорту м. Одеси на 2016-2018 роки.
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

Про орієнтовний поточний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на IІ квартал 2017 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради

Про хід виконання у 2016 році Програми розвитку малого та середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки.
	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення       «Про розгляд звіту про виконання у 2016 році Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)».
Про хід виконання у 2016 році Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016-2018 роки.
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Про затвердження Плану заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній період 2017 року.
Департамент міського господарства Одеської міської ради

Про хід виконання у 2016 році Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2017 роки.
Про виконання плану заходів з попередження злочинності та правопорушень у дитячо-підлітковому середовищі на період до 2016 року.
Служба у справах дітей Одеської міської ради

Про хід виконання у 2016 році Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк-100» на 2013-2022 роки.
Департамент культури та туризму
Одеської міської ради

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

Про затвердження нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради.
Відділ кадрової роботи Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                 «Про затвердження Міської комплексної програми збереження автентичної забудови та розвитку історичного центру міста Одеси». 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                      «Про внесення змін до Міської цільової програми «Номінування історичного надбання Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО»                                     на 2016-2018 роки».
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                     «Про створення комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військових службовців та інвалідів про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення».
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Про передачу нежитлових приміщень, будівель та споруд в оперативне управління та господарське віддання комунальним підприємствам, установам та управлінням Одеської міської ради.
Про закріплення майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси за балансоутримувачем.
Департамент комунальної власності Одеської міської ради

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для ЖБК, ОСББ, підприємств та відомчих будинків.
Про встановлення тарифів на послуги опалення та гарячого водопостачання для ЖБК, ОСББ та інших підприємств.
Про скасування рішень виконавчого комітету Одеської міської ради щодо встановлення (погодження) тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ОСББ та ЖБК.
Про затвердження переліку житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, фізичних осіб, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків та інших об’єктів житлового фонду.
Про внесення змін до Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016-2018 роки.
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Про встановлення розміру плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) м. Одеси у 2017 році.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                    «Про зміну найменування комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа № 4 м. Одеси» та затвердження його Статуту у новій редакції».
Департамент культури та туризму Одеської міської ради

Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Управління реклами Одеської міської ради

Про затвердження додаткових угод до договорів на право забудови та договорів про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  міста Одеси.
Про визначення управління капітального будівництва Одеської міської ради замовником з проектування та виконання робіт на об’єктах міста.
Про передачу об’єктів на баланс експлуатуючим підприємствам.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Про додаткову передачу об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства м. Одеси в оренду філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс».
Про передачу теплотрас на баланс КП «Теплопостачання                         міста Одеси».
Про затвердження актів приймання-передачі інженерних об’єктів.
Департамент міського господарства Одеської міської ради

III. ЗАСІДАННЯ КОМІСІЙ ТА РОБОЧИХ ГРУП, СТВОРЕНИХ ЗГІДНО З РІШЕННЯМИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯМИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 липня 2016 року № 209 «Про створення міської комісії з розгляду питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни».
Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 жовтня 2016 року № 308 «Про створення постійної комісії з питань передачі у комунальну власність територіальної громади м. Одеси від підприємств-банкрутів, що ліквідуються, об’єктів комунальної інфраструктури та житлово-комунального господарства».
Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 24 грудня 2015 року № 421 «Про створення комісії з розгляду земельних спорів».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 21 вересня                 2015 року № 890 «Про створення комісії з питань, пов'язаних із спорудженням в м. Одесі «Меморіалу воїнам Одеси і області, які загинули в зоні проведення АТО».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 10 грудня                        2015 року № 1194 «Про створення робочої групи з питань виконання рішення Одеської міської ради від 10 вересня 2015 року № 6966-VI «Про визначення додаткової сфери господарської діяльності, для здійснення діяльності у якій об'єкти права комунальної власності можуть надаватися у концесію».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 29 липня                   2016 року № 763 «Про створення постійно діючої координаційної ради з питань будівництва».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 07 вересня                 2016 року № 887 «Про створення контактної групи з реалізації інвестиційних проектів за участю потенційних інвесторів Китайської Народної Республіки».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 10 грудня                   2015 року № 1193 «Про створення міської робочої групи з визначення механізму розробки у 2016 році норм надання послуг з вивезення побутових відходів у місті Одесі».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 15 лютого       2016 року № 89 «Про створення координаційної ради із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету міста Одеси». 
Про хід виконання розпорядження міського голови від 05 липня                2016 року № 650 «Про створення постійно діючої робочої групи з координації приведення фасадів будівель-пам’яток та фасадів фонової історичної забудови, розташованих у Центральному історичному ареалі та історичному ареалі «Французький бульвар» м. Одеси, до автентичного вигляду». 
Про хід виконання розпорядження міського голови від 16 червня                   2015 року № 532 «Про створення робочої групи з питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 15 лютого        2016 року № 80 «Про створення комісії з оптимізації дорожнього руху, паркування та дорожньої інфраструктури».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 03 грудня              2015 року № 1177 «Про створення робочої групи з метою реалізації проекту «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси». 
Про хід виконання розпорядження міського голови від 07 грудня              2015 року № 1184 «Про створення робочої групи з реалізації проекту «Електронний квиток» у громадському транспорті м. Одеси».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 20 січня                 2015 року № 17 «Про створення Наглядової ради з формування складу Молодіжної ради при Одеському міському голові».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 04 березня                 2015 року № 169 «Про створення робочої  групи з питань розвитку туризму».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 21 квітня                2016 року № 347 «Про створення робочої групи з розроблення стратегії розвитку сфери охорони здоров'я в м. Одесі».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 19 серпня               2016 року № 827 «Про створення постійної консультативної ради з питань планування територій міста Одеси».

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

СІЧЕНЬ

Проведення Новорічних та Різдвяних свят.
						Виконавчі органи 
						Одеської міської ради

День Соборності України. 
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

ЛЮТИЙ

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

Проведення Дня рідної мови.
Виконавчі органи Одеської                           міської ради

Свято Масляної.
Фестиваль «День апельсина».
Департамент культури та туризму Одеської міської ради



БЕРЕЗЕНЬ

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

Проведення Шевченківських днів.
Виконавчі органи Одеської               міської ради

	Святкування Міжнародного дня театру. Фестиваль театральних прем’єр.
Проведення ІІІ відкритого вокального конкурсу «Рідна мати моя».
Проведення ІІ відкритого міського конкурсу камерних ансамблів викладачів шкіл естетичного виховання «Музичні діалоги».
Департамент культури та туризму Одеської міської ради

ПРОТЯГОМ КВАРТАЛУ

	Проведення семінарів-нарад з питань вивчення положень Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради та Інструкції з діловодства у виконавчих органах Одеської міської ради.
Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради

Участь у засіданнях колегії та експертно-перевірочної комісії Державного архіву Одеської області.
Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради

V. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Складання звітів про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за I квартал 2017 року.
Виконавчі органи Одеської міської ради
Підготовка та оприлюднення звітів відповідно до Закону України              «Про доступ до публічної інформації» про задоволення запитів на інформацію, розпорядниками якої є виконавчі органи Одеської міської ради.
Підготовка та оприлюднення звітів про діяльність виконавчих органів Одеської міської ради у 2016 році.
Виконавчі органи Одеської                 міської ради

Про зняття з контролю виконаних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради та розпоряджень міського голови.
Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради

Здійснення моніторингу у сфері праці, зайнятості, показників заробітної плати та своєчасності її виплати, запровадження підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій в оплаті праці.
	Здійснення контролю за охороною праці, своєчасністю проведення атестації робочих місць та наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих умовах за результатами її проведення.
	Про хід виконання у 2016 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

Проведення перевірок виконання природоохоронних заходів та додержання природоохоронного законодавства на підприємствах міста відповідно до звернень громадян.
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

	Здійснення контролю за поліпшенням забезпечення перевезень пасажирів та виконанням умов договору.
	Здійснення контролю виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 листопада 2008 року № 1289 «Про посилення екологічного контролю на потенційно небезпечних підприємствах міста Одеси».
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

	Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням коштів головними розпорядниками бюджетних коштів.
Департамент фінансів Одеської міської ради

	Здійснення контролю за виконанням Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об'єктів  житлового фонду в м. Одесі, на 2017-2018 роки.
Контроль за станом проведення процедури ліквідації комунальних підприємств.
Здійснення моніторингу цін на продукти харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення, пально-мастильні матеріали, вугілля, що закуповуються виконавчими органами, комунальними підприємствами, комунальними установами та організаціями Одеської міської ради за бюджетні кошти.
							Департамент економічного розвитку
							Одеської міської ради

	Проведення перевірок пам’яток історії та культури, архітектури та містобудування, палацо-паркових комплексів з метою забезпечення належного їх використання та запобігання порушенням у сфері охорони культурної спадщини.
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих службі у справах дітей Одеської міської ради комунальних установ: «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області», «Соціальних гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
Служба у справах дітей Одеської міської ради

Про хід виконання рішення Одеської міської ради від 03 лютого                          2016 року № 267-VIІ «Про затвердження Програми розвитку туризму у                  м. Одеса на 2016-2020 роки».
Про хід виконання рішення Одеської міської ради від 19 лютого                 2013 року № 2776-VI «Про затвердження Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки».
Департамент культури та туризму   Одеської міської ради

	Здійснення контролю за діяльністю лікувально-профілактичних установ та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
	Здійснення контролю за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається підпорядкованими департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради лікувально-профілактичними установами на основі галузевих медичних стандартів.
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради 




Керуюча справами							          О. Оніщенко 


