Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 03 від 10.12.2020 р.


Про перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2021 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 напрямів діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради, на підставі пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради стосовно переліку питань для розгляду у 2021 році виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1. Затвердити перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2021 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 Труханова Г.Л., секретаря міської ради Коваля І.М., першого заступника міського голови Кучука М.І., заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М., заступника міського голови Вугельмана П.В., заступника міського голови Жемана Д.О., в.о. заступника міського голови – керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради Бриндака О.Б.


В.о. міського голови								П. Вугельман 

В.о. заступника міського голови -
Керуючого справами								О. Бриндак 





Додаток
до рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради
№ 03 від 10.12.2020 р.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2021 РІК

І квартал

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за 2020 рік».
Департамент фінансів Одеської міської ради
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                  «Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери міста Одеси на 2020 рік».
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                    «Про затвердження Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери міста Одеси на 2021 рік».
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Про затвердження плану заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній період 2021 року. 
Про продовження строку проживання у житлових приміщеннях із фонду житла для тимчасового проживання.
Департамент міського господарства Одеської міської ради

Про хід виконання у 2020 році Міської програми з реалізації сімейної та гендерної політики, протидії домашньому насильству і торгівлі людьми         на 2019-2021 роки.
Про хід виконання у 2020 році Програми зайнятості населення             м. Одеси на період до 2022 року.
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                  «Про затвердження підсумкового звіту про виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки».



Про хід виконання у 2020 році Міської програми «Рівність»                        на 2020-2022 роки.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

	Про хід виконання у 2020 році Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки.
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення               «Про затвердження підсумкового звіту про виконання Програми розвитку туризму в місті Одесі на 2016-2020 роки».
Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми розвитку культури в місті Одесі на 2019-2021 роки.
Департамент культури та туризму Одеської міської ради

Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення в місті Одесі на 2020-2022 роки.
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                   «Про затвердження підсумкового звіту про виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числі та багатодітних сімей, які виховують п’ять або більше дітей, на 2018-2020 роки».
Служба у справах дітей Одеської міської ради

Про хід виконання у 2020 році Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2019-2021 роки.
Про хід виконання у 2020 році Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована).
Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2019-2021 роки.
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми «Розвиток фізичної культури та спорту в місті Одесі на 2020-2023 роки».
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради




Про орієнтовний поточний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на IІ квартал 2021 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради

ІІ квартал

Про хід виконання у 2020 році Міської комплексної програми збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки.
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                   «Про затвердження підсумкового звіту про виконання Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у місті Одесі на 2019-2020 роки».
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                 «Про затвердження підсумкового звіту про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Одеси на 2020 рік».
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Про хід  виконання у 2020 році Міської цільової програми                   «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки. 
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

Про хід виконання у 2020 році Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Одесі                          на 2016-2021 роки.
Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми охорони і  поліпшення стану навколишнього природного середовища міста Одеси                    на 2017-2021 роки. 
Про встановлення тарифу на послугу комунального підприємства «Муніципальний центр екологічної безпеки» з проведення реєстрації однієї тварини (собаки), власником якої є фізична особа, що перебуває на території міста Одеси.
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

	Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми                     «Безпечне місто Одеса» на 2020-2022 роки.
Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки міста Одеси на 2017-2021 роки.
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                  «Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання Міської цільової програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади                за І квартал 2021 року.
Департамент фінансів 
Одеської міської ради

Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми                  «Молодь Одеси» на 2020-2022 роки.
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                 «Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки».
Про хід виконання у 2020 році Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси                      на 2020-2023 роки.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради

	Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                  «Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання Програми розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2017-2020 роки».
	Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського значення у місті Одесі на 2019-2021 роки. 
Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                 «Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання Міської цільової програми «Здоров’я» на 2018-2020 роки».
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                  «Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 роки».
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради 

	Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                      «Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки». 
	Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми розвитку освіти місті Одеси на 2020-2022 роки».
Департамент освіти та науки Одеської міської ради

Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми розвитку міжнародного співробітництва та маркетингу на території міста Одеси                   на 2020-2022 роки.
Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради

Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми розвитку житлового господарства міста Одеси на 2017-2021 роки.
Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми із стимулювання створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Одесі на 2019-2021 роки.
Про хід виконання у 2020 році Міської комплексної програми енергоефективності у місті Одесі на 2017-2021 роки.
Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми благоустрою міста Одеси на 2018-2021 роки.
Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми розвитку електротранспорту міста Одеси на 2019-2021 роки.
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                  «Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Одесі на 2016-2020 роки».
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                «Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання Міської цільової програми розвитку та збереження зелених насаджень міста Одеси       на 2017-2020 роки».
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                 «Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання Міської цільової програми благоустрою околиць міста Одеса на 2016-2020 роки».
Департамент міського господарства Одеської міської ради

Про орієнтовний поточний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на IІІ квартал 2021 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради

ІІІ квартал

Про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади              за І півріччя 2021 року.
Про схвалення проєкту рішення Одеської міської ради «Про прогноз бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» та внесення його на розгляд Одеській міській раді.
Департамент фінансів 
Одеської міської ради

Про затвердження плану розподілу загальної житлової площі Одеською міською радою у 2021 році.	
Управління капітального будівництва Одеської міської ради

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

Про орієнтовний поточний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на IV квартал 2021 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради

ІV квартал	

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                «Про затвердження Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Одесі на 2022-2027 роки».
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                  «Про затвердження Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища міста Одеси на 2022-2027 роки».
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Про організацію оплачуваних громадських робіт у 2022 році в місті Одесі.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Про схвалення проєкту рішення Одеської міської ради «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2022 рік» та внесення його на розгляд Одеській міській раді.
Про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади                   за 9 місяців 2021 року.
Департамент фінансів Одеської міської ради

Про перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2022 рік.
Про орієнтовний поточний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на І квартал 2022 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради





В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак


