УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
тридцять перша сесія

РІШЕННЯ
Від 13.06. 2019 року

м.Яремче

№473-31/2019

Про план роботи міської
ради на ІІ півріччя 2019 року

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” міська рада вирішила:
1.Затвердити план роботи міської ради на друге півріччя 2019 року.
2.Секретарю міської ради, першому заступнику міського голови,
керуючому справами виконкому, головам постійних комісій, керівникам відділів
і управлінь міськвиконкому забезпечити виконання передбачених планом
заходів.
3.Рішення міської ради від 20.12.2018р. № 426 -26/2018 “Про план
роботи міської ради на І півріччя 2019 року” зняти з контролю.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради
Володимира Губарчука.

Секретар міської ради

Володимир Губарчук

Затверджено

План
роботи Яремчанської міської ради на друге півріччя 2019 року
рішенням
від 13.06.2019р.
міської ради№ 473-31/2019

1. Питання до розгляду на сесіях міської ради
ІІІ квартал

1.Звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2019 рік.
Готують: фінансове управління міськвиконкому,
постійна комісія міської ради з питань економіки,
фінансів, бюджету, туризму та інвестицій
Про стан використання природних ресурсів та дотримання Закону України «Про
охорону навколишнього середовища» Карпатським Національним природним
парком, державними підприємствами Ворохтянське та Делятинське лісове
господарство
Готують: Карпатський Національний природний
парк, державні підприємства Ворохтянське та
Делятинське лісове господарство, відділ
містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства виконкому
Про хід виконання рішення міської ради від 08.11.2016 р. №146- 9/2016 «Про
затвердження програми «Покращення діагностики, лікування та профілактики
злоякісних новоутворів в Яремчанському регіоні на 2017-2020 роки»
Готує: ЦМЛ
Про роботу Яремчанської дитячої школи мистецтв
Готує: відділ культури міськвиконкому
Про організацію харчування дітей пільгових категорій у закладах загальної
середньої освіти міста
Готують: управління освіти міськвиконкому,
постійна комісія міської ради з питань
економіки, фінансів,бюджету, туризму та
інвестицій
Про базову мережу закладів культури на 2020 рік
Готує: відділ культури міськвиконкому
ІУ квартал
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постійна комісія міської ради з питань економіки,
фінансів, бюджету, туризму та інвестицій

Про міський бюджет на 2020 рік
Готують: фінансове управління міськвиконкому,
постійна комісія міської ради з питань економіки,
фінансів, бюджету, туризму та інвестицій
Про роботу філії АТ «Прикарпаттяобленерго» «Яремчанський РЕМ»
Готують: філія АТ «Прикарпаттяобленерго»
«Яремчанський РЕМ», відділ містобудування,
архітектури, будівництва та житловокомунального
господарства виконкому
Про хід виконання рішення міської ради від 24.12.2015 року №31-2/2015 «Про
Програму охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів
та забезпечення екологічної безпеки на території Яремчанської міської ради на
період 2016-2019 років»
Готує: відділ містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального
господарства міськвиконкому
Звіт про хід виконання державної регуляторної політики виконавчим комітетом
Яремчанської міської ради за 2019 рік
Готує: відділ економічного розвитку,
постійна комісія міської ради з питань
економіки, фінансів, бюджету,
туризму та інвестицій
Про звільнення відділу культури міськвиконкому від сплати в
бюджет коштів від оренди на 2020 рік
Готує: відділ культури міськвиконкому
Про план роботи міської ради на І півріччя 2020 року.
Готують: організаційний відділ міськвиконкому,
П. Питання до розгляду на засіданнях постійних комісій міської ради
- на спільних засіданнях постійних комісій міської ради:
Звіт про виконання міського бюджету за ІІІ квартал 2019 року
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Ш.Питання, пов’язані з депутатською діяльністю, виконанням
депутатських повноважень
1.Організація і проведення єдиного дня депутата в населених пунктах регіону.
Щомісячно
Секретар міської ради, голови
постійних комісій міської ради
2.Узагальнення зауважень і пропозицій, висловлених депутатами на сесіях
міської ради, вжиття заходів щодо їх реалізації та інформування депутатів.
Протягом І півріччя
Секретар міської ради
3. Висвітлення діяльності міської ради, її органів у регіональному часописі
“Яремчанський вісник”, на сайті міськвиконкому.
Протягом півріччя
секретар міської ради, редакція
часопису “Яремчанський вісник”
ІУ.Організація підготовки і проведення заходів щодо відзначення в регіоні
День Національної поліції України
День незалежності України;
День працівників освіти
річниця створення УПА
День Гідності та Свободи
День місцевого самоврядування
Протягом ІІ півріччя
секретар міської ради
У. Проведення Дня депутата в міській раді за тематикою:
Про Закон України „Про державний бюджет України на 2020 рік”
IУ квартал
фінансове управління міськвиконкому
Про порядок призначення і виплати соціальних допомог малозабезпеченим
сім»ям та житлових субсидій.
ІІІ квартал
управління праці і соціального захисту
населення міськвиконкому
3.Про основні положення Закону України “Про цивільну оборону України”
ІІІ квартал
відділ з питань НС та ЦЗН, оборонної
та мобілізаційної роботи міськвиконкому
4.Про основні засади взаємодії з громадськістю у процесі формування і
реалізації державної і регіональної політики.
ІУ квартал
відділ кадрової роботи міськвиконкому
5. Про Закон України “Про запобігання корупції”
ІІІ квартал
юридичний відділ міськвиконкому

