Розпорядження
Одеського міського голови
№ 31 від 30.01.2018 р.
 
Про створення робочої групи з проведення  оцінки ефективності здійснення управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами  Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України
 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року                 № 522 «Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 грудня 2017 року № 461 «Про орієнтовний поточний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на І квартал 2018 року», з метою вдосконалення системи контрольної роботи виконавчих органів Одеської міської ради: 

1. Створити робочу групу з проведення оцінки ефективності здійснення управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, та затвердити її склад (додаток 1). 

2. Робочій групі провести оцінку ефективності здійснення управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, згідно з графіком (додаток 2).

3. Робочій групі за результатами проведення оцінки надати відповідні звіти міському голові. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 



В.о. міського голови							А. Орловський

 
Додаток 1 
до розпорядження 
міського голови 
від 30.01.2018 р.
№ 31 
 
СКЛАД 
робочої групи з проведення оцінки ефективності здійснення управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України
 

Оніщенко 
Олена Семенівна
	голова робочої групи, керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради; 

Броварська 
Марина Владиславівна
	заступник голови робочої групи, директор департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради; 


Лозовська 
Катерина Сергіївна
	секретар робочої групи, головний спеціаліст організаційного відділу департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради. 


Члени робочої групи: 

Абрамова 
Євгенія Георгіївна
	директор департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради;

Бобрик 
Янна Анатоліївна
	заступник директора департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради;


Вакулович 
Віктор Володимирович
	заступник директора департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради;


Довгань
Юлія Сергіївна
	начальник організаційного відділу департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради;


Іовчева 
Сніжана Вікторівна
	 директор адміністративно-господарського департаменту Одеської міської ради;


Коваленко 
Олег Якович
	начальник відділу кадрової роботи Одеської міської ради;


Колєсніков 
Дмитро Іванович
	директор комунальної установи «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради»;


Лаврентьєва 
Олена Леонідівна
	директор департаменту з організації роботи Одеської міської ради;


Лисецька 
Марія Ігорівна 
	заступник начальника організаційного відділу департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради;


Мартишевська 
Тамара Іванівна
	в.о. начальника загального відділу департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради;


Поповська 
Інна Петрівна 
	директор юридичного департаменту Одеської міської ради;


Тананевич 
Юлія Іллівна
	директор департаменту з питань звернень громадян Одеської міської ради;


Хитрова 
Лідія Миколаївна
	директор департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради. 





Керуюча справами                                                                       О. Оніщенко
 


Додаток 2 
до розпорядження 
міського голови 
від 30.01.2018 р.
№ 31
 


ГРАФІК 
проведення оцінки ефективності здійснення управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України 

Виконавчі органи
Одеської міської ради
Строки проведення оцінки
Строки звітування перед міським головою за результатами проведеної оцінки
Управління архітектури та містобудування
06, 07 лютого 2018 року
07 березня 2018 року
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю
27, 28 березня 2018 року
25 квітня 2018 року

  


Керуюча справами                                                               О. Оніщенко


