ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міськвиконкому
від 30.06.2016р. № 74
ПЛАН
роботи виконавчого комітету Яремчанської міської ради
на друге півріччя 2016 року
І. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету
№
п/п

Назва питання

Відповідальні Готують
за підготовку питання

Доповідають

Липень
1

Про контингент та
розмір батьківської
В.Губарчук
плати за навчання учнів
у Яремчанській дитячій
школі мистецтв на 20162017 навчальний рік

О.Кухарук

О.Кухарук

І.Онутчак

І.Онутчак

І.Онутчак

І.Онутчак

І.Онутчак

І.Онутчак

Ю.Сіщук

Ю.Сіщук

серпень
1

2

1

2

Про
затвердження
списків
дітей
та О.Шимко
підлітків шкільного віку
Про роботу управління
освіти міськвиконкому з О.Шимко
підготовки навчальних
закладів
до
нового
навчального року.
вересень
Про затвердження
фактичної мережі
О.Шимко
навчальних закладів
міста
Про хід виконання
рішення виконкому №48
від 24.05.2016
року
«Про підсумки роботи Т.Клим’юк
підприємств житловокомунальної
галузі в
осінньо-зимовий період
2015/2016
років
та
завдання по підготовці
до роботи в осінньозимовий
період
2016/2017 років»

Жовтень
Про хід проведення
оздоровчої кампанії
«Літо 2016»

В.Губарчук

Р.Слободян

Р.Слободян

Листопад
Про роботу станційнолінійної дільниці №6 в
м.Яремче ПАТ
«Укртелеком»

Т.Клим’юк

Ю.Онуфрак,
Т.МалахівЮ.Онуфрак
ський,
О.Торованин

Грудень
1

Про хід виконання
рішення виконавчого
комітету Яремчанської
міської ради від 22.12.
2015 року №128 «Про
наповнення рубрик
офіційного веб-сайту
міськвиконкому міської
ради та виконання
Закону України «Про
доступ до публічної
інформації» щодо
оприлюднення
інформації»

В. Губарчук

Про проект Програми
соціально-економічного
і культурного розвитку
м.Яремче на 2017 рік

Т.Клим’юк

3

Про проект міського
бюджету на 2017 рік

Т.Клим’юк

Н.Блага,
Г.Баб’як

Н.Блага

Т.Малахівський,
Г.Бойчук,
Ю.Сіщук,
Н. Блага,
О.Тимочко,
Р.Слободян,
Л. Марусин, Т.МалахівІ. Онутчак,
ський,
О.Соколюк,
О.Торованин
О.Кухарук,
П.Савчук,
селищний та
сільські
голови
Г.Бойчук

Г.Бойчук

П.Питання для розгляду на нарадах:
У першого заступника міського голови Клим’юка Тараса Васильовича
Липень
1.Про вжиття заходів, спрямованих щодо запобігання загибелі людей на
водних об’єктах міської ради в літній період.
Готує: П.Савчук
2. Про дотримання норм цінової політики закладами торгівлі та ринками
регіону.
Готує: Т.Малахівський
3.Про результати проведення перевірок щодо умов проживання дітей в
сім’ях, де батьки не забезпечують належного виховання і утримання дітей та
вжиті заходи
Готує: М.Микитюк
4. Про створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків у
житловому фонді м.Яремче
Готує:Ю.Сіщук
Серпень
1.Про заходи щодо відзначення Дня підприємця
Готує: Т.Малахівський
2. Про посилення протипожежної безпеки в лісових масивах та
сільській місцевості у літній період.
Готує: П.Савчук
3. Обговорення питання щодо залучення пайових внесків на розвиток
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста
Готує:Ю.Сіщук
Вересень
1.Про стан підготовки органів місцевого самоврядування та
господарського комплексу міста до дій при виникненні можливих
надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.
Готує: П.Савчук
2.Про проведення осінніх ярмарок з продажу сільськогосподарської
продукції виробниками.
Готує: Т.Малахівський
3.Про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств
міста.
Готує:Ю.Сіщук

Жовтень
1.Про накопичення міського матеріального резерву для запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
Готує: П.Савчук
2.Про стан зайнятості населення регіону.
Готує: Т.Малахівський
3.Про результати проведення рейду «Урок».
Готує: М.Микитюк
Листопад
1.Про підготовку та опрацювання прогнозних основних показників
соціально-економічного розвитку м.Яремче на 2017 рік.
Готує: Т.Малахівський
2.Стан довгобудів на території міста Яремче.
Готує:Ю.Сіщук
Грудень
1.Про роботу промислових підприємств регіону у 2016 році.
Готує: Т.Малахівський
2.Про проведення в повному обсязі розрахунків за спожиті тепло
енергоносії, дотримання їх лімітів, відповідно до кошторисних призначень.
3.Про повноту та своєчасність оплати праці працівникам бюджетних
установ міста.
Готує: Г.Бойчук
4.Про стан організації дозвілля молоді та результати проведення
рейдових перевірок впродовж року.
Готує: М.Микитюк
У секретаря міської ради Володимира Губарчука:
Липень
1.Про обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації
державної влади та Концепції реформування місцевого самоврядування.
Готує: Г.Баб’як
2.Про наявне спортивне спорядження і потреби у ньому для ДЮСШ та
ДЮСШОР.
Готує: Р.Слободян
Серпень
1.Про підготовку спортивних споруд регіону до осінньо-зимового
сезону.
Готує: Р.Слободян

2. Про заходи щодо відзначення Дня незалежності України.
Готує: Г.Баб’як
Вересень
1. Інформаційне наповнення та удосконалення всіх рубрик розділу
«Туризм» на сайті міськвиконкому
Готує: Н.Блага
2.Про стан підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий
Період.
Готує: О.Кухарук
Жовтень
1.Організація та проведення інформаційно – промоційних заходів щодо
популяризації території Яремчанського регіону.
Готує: Н.Блага
2.Про роботу регіональної робочої групи з підготовки перспективного
плану формування територій громад міста.
Готують:Г.Баб’як,
Ю.Сіщук
Листопад
1.Організація
екскурсоводів.

та

проведення

курсів

підвищення

кваліфікації

Готує: Н.Блага
2.Про стан проведення навчально-тренувального процесу та
відпрацювання робочих годин тренерами-викладачами м. Яремче.
Готує: Р.Слободян
Грудень
1. Про підготовку до проведення новорічного дійства та свята Миколая
для соціально незахищених категорій дітей.
Готує Р.Слободян
3. Про консультації з громадськістю
Готує: Г.Баб’як
У керуючого справами міськвиконкому Олександра Шимка
Липень
1.Про стан роботи із зверненнями громадян та запитами на інформацію у
виконавчому комітеті міської ради в першому півріччі 2016 року.
Готують:
О.Боднарук,
О.Кіселюк
2. Про надання допомоги
громадській раді при Яремчанському
міськвиконкомі
Готує: Г.Баб’як

Серпень
Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань,
визначених
протоколами
та
окремими
дорученнями
голови
облдержадміністрації та його заступників у першому півріччі 2016 року.
Готує: О.Боднарук
Вересень
Про готовність навчальних закладів до опалювального сезону
Готує: І.Онутчак
Жовтень
1.Про відзначення у 2016р. Дня працівника освіти.
Готує: І.Онутчак
2. Про призначення та виплату житлових субсидій
Готує:О.Торованин
Листопад
Про надання пільг багатодітним сім»ям на житлово комунальні послуги
Готує:О.Торованин
Грудень
Про порядок виплати коштів на тверде паливо та скраплений газ пільговим
категоріям населення.
Готує:О.Торованин
Ш. Проведення основних організаційно-масових заходів:
16.07.- прийняття Декларації про державний суверенітет України
23.08.- День Державного прапора України
24.08.- День незалежності України
01.09.- День знань
22.09.- День партизанської слави
27.09.- День туризму
14.10- День захисника України, річниця створення УПА
06.10.-День працівників освіти
01.11.- річниця проголошення ЗУНР
06.12.-День Збройних Сил України
07.12.-День місцевого самоврядування
20.12.- День міліції
30.12.- Відкриття новорічної ялинки
ІУ. Надання практичної допомоги на місцях, комплексне вивчення
діяльності органів місцевого самоврядування

1. Надати практичну допомогу на місцях ЦМЛ та КП «Благоустрій» з
питань організації діловодства, контролю за виконанням документів, роботи із
зверненнями громадян та запитами на інформацію.
Протягом півріччя за окремим графіком
Виконавець: загальний відділ
міськвиконкому
2. Надати допомогу виконкомам селищної, сільських рад з питань
реалізації державної молодіжної політики та участі молоді в усіх сферах
громадського життя.
протягом П півріччя
Виконавець: відділ молоді і спорту
міськвиконкому
3. Надати практичну допомогу установам, організаціям, громадським
організаціям з питань соціального захисту дітей.
Протягом П півріччя
Виконавець: служба у справах дітей
міськвиконкому
4. Надати практичну допомогу всім суб’єктам подання з питань подання
відомостей періодичного поновлення.
Серпень-вересень
Виконавець: відділ ведення Державного
реєстру виборців
5. Надати практичну допомогу виконкомам селищної, сільських рад
щодо організації та проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
серед сільського населення.
Серпень-вересень
Виконавець: відділ молоді та спорту
міськвиконкому
6. Надати допомогу виконкомам селищної, сільських рад з питань
оформлення документів для виплати коштів готівкою на придбання твердого
палива.
Жовтень
Виконавець : управління праці і соціального
захисту населення міськвиконкому
7. Надати методичну допомогу селищній та сільським радам щодо
підготовки проектів програм соціально - економічного і культурного розвитку
населених пунктів Яремчанської міської ради.
Листопад-грудень
Виконавець: відділ економіки і
промисловості міськвиконкому
8. Надання методичної допомоги Татарівській сільській раді з питань
налагодження інформаційної взаємодії між організаціями та установами,

підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації
Виконавець: відділ з питань НС та ЦЗН
міськвиконкому
9. Надати методичну допомогу клубній установі смт.Ворохта
Виконавець: відділ культури
міськвиконкому
10. Надання практичної допомоги щодо організації та проведення
фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів серед сільського населення.
Виконавець:відділ молоді та спорту
міськвиконкому
У. Організація навчання працівників органів місцевого
самоврядування
1. Вивчення правил пожежної безпеки в консультаційних пунктах,
створених при селищній та сільських радах, МКП.
Готує: відділ НС та ЦЗН міськвиконкому
2. Про Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
Готує: юридичний відділ
міськвиконкому
3. Про порядок оформлення документів на призначення адресної
допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів АТО.
Готує: управління праці та соціального
захисту населення
4. Про призначення опіки та піклування, усиновлення, захисту
житлових та майнових прав дітей.
Готує: служба у справах дітей
міськвиконкому
5.Про роботу органів місцевого самоврядування по реалізації Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» в питаннях участі
територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.
Готує: організаційний та юридичний
відділи міськвиконкому
6. Підвищення ефективності співпраці між установами та організаціями
щодо забезпечення політики щодо молодих працівників, активізації участі їх у
молодіжних заходах
Готує: відділ молоді та спорту
міськвиконкому

