УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 18.12.2018 р.

м.Яремче

№ 133

Про план роботи виконавчого
комітету міської ради на
перше півріччя 2019 року

Відповідно до п.2 Регламенту виконавчого комітету Яремчанської міської
ради, затвердженого рішенням міськвиконкому від 22.12.2015 року № 143,
враховуючи пропозиції першого заступника міського голови, керуючого
справами міськвиконкому, секретаря міської ради, відділів і управлінь
міськвиконкому, членів виконавчого комітету міської ради,
виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в :
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на перше
півріччя 2019 року (додається).
2. У випадку проведення контрольно-ревізійними органами перевірок
використання бюджетних коштів у самостійних відділах і управліннях
міськвиконкому та центральній міській лікарні, їх результати розглядати на
черговому засіданні міськвиконкому.
Підготовку матеріалів з цих питань здійснює фінансове управління
міськвиконкому (Г.Бойчук) разом з органом, який проводив перевірку.
3. Першому заступнику міського голови,
керуючому справами
міськвиконкому, секретарю міської ради, керівникам відділів і управлінь
виконкому міської ради забезпечити виконання передбачених планом заходів.
4. Інформацію про виконання плану роботи виконавчого комітету міської
ради на друге півріччя 2018 року взяти до уваги.
5. Зняти з контролю рішення міськвиконкому від 26.06.2018 р. №72 «Про
план роботи виконавчого комітету міської ради на друге півріччя 2018 року».
6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами міськвиконкому Олександра Шимка.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міськвиконкому
від 18.12.2018 р. №133
ПЛАН
роботи виконавчого комітету Яремчанської міської ради
на перше півріччя 2019 року
І. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету
№ Назва питання
пп

Відповідаль
ні за
підготовку

Готують
питання

Доповідають

В.Федорчук,
П.Савчук,
О.Соколюк,
І.Ковач,
Р.Мельник,
І.Шеремета

В.Федорчук

Січень
Про стан пожежної безпеки Т.Клим’юк
в закладах охорони здоров’я
м.Яремче

Лютий
Про дотримання договірних Т.Клим’юк
зобов’язань, орендарями
комунального майна у 2018
році та виконання рішення
міськвиконкому від
30.06.2016 р. №59 з даного
питання
Березень

О. Малецька,
Д.Холява,
О.Кухарук,
І.Онутчак,
О.Соколюк,
Г.Бойчук

Про проведення весняної
толоки по санітарній очистці Т.Клим’юк
і благоустрою міста

Ю.Сіщук,
Д.Холява,
М.Палійчук

О. Малецька

Ю.Сіщук

Квітень
Про закріплення територій
обслуговування за
закладами загальної
середньої освіти та
створення робочих груп з
обліку дітей

О.Шимко

І.Онутчак

І.Онутчак

Травень
Про підсумки роботи
Т.Клим’юк
підприємств житловокомунальної галузі в
осінньо-зимовий період
2018/2019 років та завдання
по підготовці до роботи в
осінньо-зимовий період
2019/2020 років

Ю. Сіщук,
Д.Холява,
Р.Небелюк,
О.Кухарук,
І.Онутчак,
О.Соколюк,
М.Менделюк,
М.Палійчук

Про заходи щодо
О.Шимко
забезпечення організованого
відпочинку та оздоровлення
дітей влітку 2019 року в
Яремчанському регіоні

Р.Слободян

Ю. Сіщук

Р.Слободян

червень
Про хід виконання рішення Т.Клим’юк
міськвиконкому від
22.03.2016 року № 22 з
питань роботи ринків на
території м. Яремче
Про затвердження планової О.Шимко
мережі закладів освіти міста
на 2019-2020 навчальний рік

О.Малецька ,
Д.Холява,
А.Кіселюк,
І.Гундяк

О.Малецька

І.Онутчак

І.Онутчак

П.Питання для розгляду на нарадах
У першого заступника міського голови Клим’юка Тараса Васильовича
Січень
1. Про підготовку проекту Програми економічного і соціального
розвитку міста Яремче на 2019 рік.
Готує: О.Малецька
2. Про стан виконання розпорядження облдержадміністрації від
26.02.2018 року № 103 «Про проведення в області призову громадян на
строкову службу у 2018 році».
Готує: О.Гнип’юк
Про дітей, що опинились в складних життєвих обставинах та про стан
утримання їх в сім’ях.
Готує: М.Микитюк
Лютий
1. Про роботу служби у справах дітей щодо перевірки стану утримання
дітей в сім’ях опікунів та піклувальників.
Готує: М.Микитюк
Про роботу центру надання адміністративних послуг за 2018р.
Готує: І.Шеверак
3. Про готовність міських служб цивільного захисту, органів місцевого
самоврядування до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2019 році.
Готує:П.Савчук
Березень
1. Про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств
міста.
Готує: Ю.Сіщук
2.Про накопичення міського матеріального резерву для запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
Готує: П.Савчук
3. Про стан здійснення перевірок стану виховної роботи з дітьми
пільгових категорій, а також підлітками девіантної поведінки та ефективності
заходів з питань попередження правопорушень та злочинів серед учнів.
Готує: М.Микитюк
Квітень
1. Про дотримання у І кварталі 2019 року цінової політики бюджетними
установами міста.
2. Про роботу ринків та ліквідацію торгівлі в невстановлених місцях.
Готує: О.Малецька
Про співпрацю суб’єктів надання адміністративних послуг з ЦНАП.
Готує: І.Шеверак
4. Про стан призначення та фінансування житлових субсидій.
Готує: О.Торованин
Травень
1.Про підготовку закладів торгівлі та ресторанного господарства до
літнього відпочинкового сезону.
Готує: О.Малецька

2. Про стан виконання окремого доручення першого заступника голови
облдержадміністрації М.Савки від 27.06.2018 року щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху.
Готують: Ю.Сіщук, Д.Холява
Червень
1. Про стан забезпечення містобудівною документацією населених
пунктів міської ради, стан будівництва на території міської ради за перше
півріччя 2019 року.
Готує: Ю.Сіщук
2.Про посилення протипожежної безпеки в лісових масивах та сільській
місцевості у літній період 2019 року.
Готує: П.Савчук
У керуючого справами міськвиконкому Шимка Олександра Васильовича
Січень
Про стан виконання розпорядження облдержадміністрації від 29.03.2018 року
№ 164 «Про затвердження плану заходів з реалізації в області Стратегії
подолання бідності».
Готують:О.Торованин, О.Соколюк
2.Про стан виконання міської цільової соціальної програми «Молодь
Яремчанщини» (2016-2020 роки) (рішення міської ради від 24.12.2015 року
№ 23-2/2015).
Готує: Р.Слободян
Лютий
Про стан виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указу
Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 за підсумки розгляду
звернень громадян у виконавчому комітеті міської ради у 2018 році.
Готує: О.Боднарук
3. Про дотримання вимог законодавства щодо заповнення декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого
самоврядування.
Готує: О.Свідрак
Березень
1. Про роботу Міжвідомчої ради міськвиконкому з питань сім’ї,
гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім»ї та
протидії торгівлі людьми та виконання розпорядження облдержадміністрації
від 10.04.2017 року № 184 з даного питання.
Готує: О.Торованин
2. Про виконавську дисципліну в роботі з документами у 2018 році у
відділах та управліннях міськвиконкому, підприємствах, установах та
організаціях міста, виконкомах селищної та сільських рад.
Готує: О.Боднарук
Квітень
Про стан виплати допомоги внутрішньо-переміщеним особам.
Готує: О.Торованин

2. Про стан проведення навчально-тренувального процесу та
відпрацювання робочих годин тренерами-викладачами м. Яремче.
Готує: Р.Слободян
Травень
1.Про заходи щодо організації та проведення Дня молоді в м.Яремчі.
Готує: Р.Слободян
Про стан виконання розпорядження облдержадміністрації від 29.01.2018 року
№ 50 «Про затвердження регіонального плану заходів на 2018-2029 роки із
запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа».
Готує: І.Онутчак
Червень
Про стан виконання Регіонального плану заходів на 2018 рік щодо реалізації
Національної стратегії оздоровчої рухової активності в Україні на період до
2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».
Готує: Р.Слободян
Про дотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», «Про запобігання корупції».
Готує: О.Свідрак

АТО.

У секретаря міської ради Губарчука Володимира Михайловича
Січень
1. Про надання земельних ділянок військовослужбовцям -учасникам

Готує: О.Тимочко
2.Про план реалізації заходів Стратегії та Програми розвитку туризму на
території Яремчанської міської ради на 2019 рік.
Готує: Н.Блага
3. Про підготовку до проведення 100-річчя від Дня Злуки.
Готує: О.Кухарук
Лютий
1. Про підсумки проведення заходів новорічно-різдвяного циклу по
закладах культури Яремчанського краю.
Готує: О.Кухарук
2. Про впорядкування кінних маршрутів.
Готує: Н.Блага
Березень
1.Про консультації з громадськістю.
Готує: Г.Баб’як
2. Про створення та поширення промоційних матеріалів про
туристичний потенціал Яремчанщини.
Готує: Н.Блага
Квітень
1. Про дотримання умов договорів на перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на маршрутах загального користування.
Готує: О.Малецька

2.Про стан виплати матеріальної допомоги на поліпшення житлових
умов учасникам АТО згідно програми.
Готує: О.Торованин
Травень
Про стан санаторно-курортного забезпечення осіб з інвалідністю та
постраждалих учасників антитерористичної операції.
Готує: О.Торованин
Червень
Про організацію інформаційної кампанії щодо святкування Дня міста
Готує: Н.Блага
Ш. Проведення основних організаційно-масових заходів:
Січень
1. Культурно-мистецькі заходи з нагоди Нового року та Різдва Христового.
2. Урочистості до Дня Соборності України.
3. 3аходи з нагоди подій під Крутами.
4. Всеукраїнський фестиваль "Діамант Карпат".
5. Регіональний фестиваль Різдвяної автентичної коляди.
Лютий
Заходи з нагоди виводу військ з Афганістану.
Березень
1. Організаторська робота по проведенню в регіоні заходів щодо благоустрою
і озелененню населених пунктів і Дня довкілля.
2.Урочистості з нагоди відзначення
річниці від дня народження
Т.Шевченка.
Квітень
1.Заходи до річниці Чорнобильської трагедії.
2. Всесвітній день визволення в’язнів фашистських таборів.
Травень
1 .Вшанування учасників та ветеранів Другої світової війни.
2.Урочистості та святковий концерт до Дня Матері.
3. Відзначення Дня Героїв.
Червень
1 .Заходи до Міжнародного дня захисту дітей.
2.Відзначення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища.
3. Комплекс заходів з нагоди Дня молоді.
4.Урочистості з нагоди відзначення річниці Конституції України.
5.Урочистості з нагоди Дня медичного працівника
6.День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни
ІУ. Надання практичної допомоги на місцях, комплексне вивчення
діяльності органів місцевого самоврядування
1.Надати допомогу Територіальному центру надання соціальних послуг
(соціального обслуговування), комунальному підприємству «Благоустрій» з
питань:
- організації ведення діловодства;
- контролю за виконанням документів;

- розгляду звернень громадян та запитів на інформацію, підготовки
відповідей на звернення, що надійшли від органів влади вищого рівня;
- розгляду депутатських звернень.
Протягом півріччя
О.Боднарук, О.Кіселюк,
Надання методичної допомоги клубній установі с. Поляниця.
О.Кухарук
Надати допомогу селищній та сільським радам:
- Надання методичної допомоги селищній та сільським радам щодо
підготовки проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку
населених пунктів Яремчанської міської ради та методичної допомоги щодо
основних вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності» та Методик з проведення аналізу впливу та
відстеження результативності регуляторних актів
О.Малецька
-Щодо вдосконалення реалізації державної молодіжної політики та
участь сільської молоді в усіх сферах життя населеного пункту. Підвищення її
громадської активності та сприяння утворенню і діяльності молодіжних та
дитячих громадських організацій;
-Організація дозвілля молоді (проведення творчих вечорів, виставок,
конкурсів, свят регіонального та місцевого значення тощо).
Протягом півріччя
Р.Слободян
У. Організація навчання працівників органів місцевого самоврядування
1. Організувати семінар-навчання на тему:
«Організація контролю за виконанням документів органів влади вищого
рівня, рішень міської ради та міськвиконкому, розпоряджень міського голови
в структурних підрозділах міської ради, установах та організаціях міста,
виконкомах селищної та сільських рад»;
Протягом півріччя
2.Вивчення діяльності щодо забезпечення реалізації заходів стосовно:
- захисту права дітей пільгових категорій щодо забезпечення їх
пільговими путівками;
- інформованості громадськості щодо гарантування дії законодавства
щодо молоді;
- створення оптимальних умов для залучення молоді до процесів
консолідації розвитку української нації, її традицій та культури;
- співпраця органів місцевого самоврядування з молодіжними
громадськими організаціями щодо розвитку молодіжного руху на
території Яремчанського регіону.
3. Організувати семінари-навчання на тему:
- конфлікт інтересів та пов’язані з ним обмеження;
- про нові норми, які містить ЗУ «Про Державний бюджет України на
2019 рік»

Довідка
про виконання плану роботи виконавчого комітету міської ради на друге
півріччя 2018 року
План роботи виконавчого комітету міської ради на друге півріччя 2018
року було затверджено рішенням міськвиконкому від 26.06.2018 року № 72.
Згідно плану роботи та регламенту виконавчого комітету міської ради
засідання виконавчого комітету проводилися кожного місяця. Протягом
другого півріччя цього року проведено шість засідань виконавчого комітету,
на яких розглядалися питання, які було передбачено планом роботи, а також
інші питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та іншими законодавчими актами до відання виконавчого комітету
міської ради.
Всього протягом півріччя (окрім сьогоднішнього засідання)
на розгляд виконавчого комітету було винесено 55 питань, з яких прийнято 49
рішень, затверджено 5 довідок про розпорядження міського голови, дано ряд
протокольних доручень. Рішення виконавчого комітету міської ради, які
містили завдання, бралися загальним відділом на контроль.
На засіданнях виконавчого комітету міської ради було заслухано про
роботу управління освіти міськвиконкому по підготовці до нового
навчального року, про роботу міського відділу Головного управління
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
В порядку контролю слухалися питання про роботу відділу молоді та
спорту міськвиконкому з проведення літнього оздоровлення дітей, про роботу
служби у справах дітей міськвиконкому по виконанню Міської програми
соціального захисту дітей-сиріт, про роботу Яремчанської центральної міської
лікарні по проведенню медичної реформи на території міської ради, про
виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019
років, про підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018
році.
Виконавчим комітетом затверджено: контингент та розмір батьківської
плати за навчання учнів у Яремчанській дитячій школі мистецтв, фактичну
мережу закладів освіти міста на 2018/2019 навчальний рік, розмір оплати за
харчування дітей в дошкільному навчальному закладі «Гірський струмочок»,
протокол засідання конкурсного комітету з проведення конкурсів на
перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних
маршрутах загального користування, протоколи комісії по влаштуванню дітей
в дошкільний навчальний заклад.
Окрім того, виконавчим комітетом міської ради приймалися і інші
рішення з питань, що віднесені до його компетенції.

Відповідно до функціональних повноважень перший заступник міського
голови, керуючий справами міськвиконкому та секретар міської ради
проводили наради згідно плану роботи.
Протягом півріччя надавалася практична допомога виконавчим
комітетам селищної та сільських рад з питань реалізації державної молодіжної
політики, з підготовки проектів програм соціально-економічного і
культурного розвитку населених пунктів міської ради. Організовувалося
навчання працівників органів місцевого самоврядування.
Враховуючи те, що заплановані на друге півріччя 2018 року заходи
виконані, пропонується рішення виконавчого комітету міської ради від
26.06.2018 року № 72 зняти з контролю.

Керуючий справами міськвиконкому

Олександр Шимко

