ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міськвиконкому
від 20.12.2017 р. № 116
ПЛАН
роботи виконавчого комітету Яремчанської міської ради
на перше півріччя 2018 року
І. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету

№ Назва питання
пп

Відповідаль
ні за
підготовку

Готують
питання

Доповідають

Січень
Про дотримання договірних
Т.Клим’юк
зобов’язань орендарями
комунального майна у 2017 році

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

О.Малецька

Про стан запровадження
пенсійної реформи

Н.Цюпа

Н.Цюпа

О.Шимко
Лютий

Про виконання рішення
Т.Клим’юк
виконавчого комітету міської
ради від 24.01.2017 року № 1
«Про стан пожежної безпеки в
загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладах
Яремчанської міської ради»

В.Федорчук,
В.Федорчук
І.Онутчак ,
директори шкіл
та дошкільних
навчальних
закладів,
селищний та
сільські голови

Про роботу Татарівської
сільської ради щодо соціальноекономічного та культурного
розвитку села

О.Дзем’юк,
О.Малецька,
О.Торованин,
О.Кухарук,
Л.Марусин,
О.Соколюк,
Г.Бойчук

Т.Клим’юк

О.Дзем’юк

Про впорядкування кінних
екскурсій та маршрутів на
квадроциклах в м.Яремче

В.Губарчук

Л.Марусин,
В.Слободян,
М.Попович,
Ю.Миронюк

Л.Марусин

Березень
Про проведення весняної
толоки по санітарній очистці і
благоустрою населених пунктів
Т.Клим’юк

Про роботу Яблуницької
сільської ради щодо соціальноекономічного та культурного
розвитку села

О.Шимко

Про роботу відділення
поштового зв'язку №1 м.Яремче
Івано-Франківської дирекції
Публічного акціонерного
Т.Клим’юк
товариства "Укрпошта" по
наданню послуг населенню
Яремчанської міської ради

Ю. Сіщук ,
Н.ШемрайМакарук,
Д.Холява,
М.Палійчук,
селищний та
сільські голови
Р.Павлечко,
О.Малецька,
О.Торованин,
О.Кухарук,
Л.Марусин,
О.Соколюк,
Г.Бойчук
М.Гнип’юк,
О.Малецька,
О.Торованин,
Т.Яківчук,
селищний та
сільські голови

Ю. Сіщук

Р.Павлечко

М.Гнип’юк

квітень
Про заходи щодо забезпечення
організованого відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2018
року в Яремчанському регіоні

О.Шимко

Р.Слободян

Про стан підготовки до
проведення в м.Яремче XXV
Міжнародного гуцульського
фестивалю

В.Губарчук

О.Кухарук,
О.Кухарук
Л.Марусин,
селищний та
сільські голови

Про закріплення територій
обслуговування за закладами
загальної середньої освіти

О.Шимко

І.Онутчак

травень

Р.Слободян

І.Онутчак

Про підсумки роботи
підприємств житловокомунальної галузі в осінньозимовий період 2017/2018 років
та завдання по підготовці до
роботи в осінньо-зимовий
період 2018/2019 років

Т.Клим’юк

Про роботу комунального
підприємства
«Госпрозрахункове проектновиробниче архітектурнопланувальне бюро м.Яремче»

Т.Клим’юк

Ю. Сіщук,
Д.Холява,
О.Кухарук,
І.Онутчак,
О.Соколюк,
М.Менделюк
О.Пономаренко,

Ю. Сіщук

О.Пономаренко

червень
Про роботу Державного
закладу "Дитячий
спеціалізований (спеціальний)
санаторій "Прикарпатський"
Про роботу Надвірнянського
відділення ПАТ «ІваноФранківськгаз» щодо
покращення газопостачання
населених пунктів
Яремчанської міської ради

В.Губарчук

Р.Мельник

Р.Мельник

Т.Клим’юк

І.Лундяк

І.Лундяк

Про затвердження планової
мережі закладів освіти міста на
2018-2019 навчальний рік

О.Шимко

І.Онутчак

І.Онутчак

П.Питання для розгляду на нарадах
У першого заступника міського голови Клим’юка Тараса Васильовича
Січень
Про дітей, що опинились в складних життєвих обставинах та про стан
утримання їх в сім’ях.
Готує: М.Микитюк
. Про роботу центру надання адміністративних Готує:
послуг І.Шеверак
за 2017р.
Лютий
1. Підготовка проекту Програми соціально – економічного та культурного
розвитку м. Яремче на 2018 рік .
Готує: О.Малецька
2. Про надання пільгового проїзду та оплати послуг зв’язку окремим
категоріям громадян.
Готує: О.Торованин
3. Про готовність міських служб цивільного захисту, органів місцевого
самоврядування до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2018 році.
Березень
1.Про стан використання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними
установами міста та їх фінансове забезпечення.
Готує:П.Савчук
Готує: Ю.Сіщук
2.Про накопичення міського матеріального резерву для запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
Готує: П.Савчук
Квітень
1.Про роботу ринків та ліквідацію торгівлі в невстановлених місцях.
Готує: М. Іванішак
2.Про порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
осіб з інвалідністю.
Готує: О.Торованин
3.Профілактика бездоглядності, безпритульності та правопорушень серед
дітей в місті.
Готує: М.Микитюк
Травень
1.Про підготовку закладів торгівлі та ресторанного господарства до літнього
відпочинкового сезону.
Готує: М. Іванішак
2. Про проведення заходів до Дня захисту дітей.
Готує: М.Микитюк
Про роботу центру надання адміністративних послуг за І-й квартал 2018р.
Готує: І.Шеверак
4.Про посилення протипожежної безпеки в лісових масивах та сільській
місцевості у літній період 2017 року.
Готує: П.Савчук

Червень

1.Про забезпечення містобудівною документацією населених пунктів
міської ради, стан будівництва на території міської ради за перше півріччя 2017
року.
Готує: Ю.Сіщук
2.Про вжиття заходів, спрямованих щодо запобігання загибелі людей на
водних об’єктах міської ради в літній період 2018 року.
Готує: П.Савчук
У керуючого справами міськвиконкому Шимка Олександра Васильовича
Січень
1.Про стан виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року
№109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування» за підсумки розгляду звернень громадян у
виконавчому комітеті міської ради у 2017 році.
Готує: О.Боднарук
2.Про здачу річного звіту з фізичної культури і спорту за 2017 рік по
територія Яремчанської міської ради
Готує: Р.Слободян
Лютий
1. Про виконавську дисципліну в роботі з документами у 2017 році у
відділах та управліннях міськвиконкому, підприємствах, установах та
організаціях міста, виконкомах селищної та сільських рад.
Готує: О.Боднарук
Про стан виплати адресних грошових допомог хворим з хронічною нирковою
недостатністю згідно затвердженої програми.
Готує: О.Торованин
3.Про дотримання вимог законодавства щодо заповнення декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Готує: О.Свідрак
Березень
1.Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у
виконавчому комітеті міської ради.
Готує: О.Боднарук
2. Про стан проведення навчально-тренувального процесу та
відпрацювання робочих годин тренерами-викладачами м. Яремче
Готує: Р.Слободян
Квітень
1.Про підготовку спортивних споруд регіону до весняно-літнього сезону.
Готує: Р.Слободян
2.Про основні засади проведення атестації посадових осіб місцевого
самоврядування
Готує: О.Свідрак
Травень
1.Про заходи щодо організації та проведення Дня молоді в м. Яремчі.
Готує: Р.Слободян
2.Про стан призначення житлових субсидій.
Готує: О.Торованин
Червень

1. Про стан виплати одноразових грошових допомог.
Готує: О.Торованин
Про дотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», «Про запобігання корупції».
Готує: О.Свідрак
У секретаря міської ради Губарчука Володимира Михайловича
Січень
1.Про виконання заходів Програми розвитку туризму на території
Яремчанської міської ради за 2017 рік
Готує: Л.Марусин
2.Про консультації з громадськістю
Готує: Г.Баб’як
Лютий
1. Підведення підсумків проведених заходів новорічно-різдвяного циклу
по закладах культури Яремчанського краю
Готує: О.Кухарук
2. Про створення маркетингової стратегії та бренду Яремчанщини
Готує: Л.Марусин
Березень
1. Про підготовку до проведення в м. Яремче ХХV-ого Міжнародного
Гуцульського фестивалю
2. Про створення та поширення промоційних матеріалів про туристичний
потенціал Яремчанщини
Готує: Л.Марусин
Квітень
Готує:
1.
Про О.Кухарук
готовність туроператорів та турагентів Яремчанщини до початку
літнього туристичного сезону 2018 року
Готує: Л.Марусин
2.Про стан виплати матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов
учасникам АТО згідно програми.
Готує: О.Торованин
Травень
1. Організація та проведення промоційних заходів під час святкування Дня
міста та XXV Міжнародного гуцульського фестивалю.
Готує: Л.Марусин
2. Про
санаторно-курортного забезпечення осіб з інвалідністю та
постраждалих
учасників антитерористичної операції.
Готує: О.Торованин
Червень
1.Організація інформаційної кампанії щодо святкування Дня міста та XXV
Міжнародного гуцульського фестивалю.
Готує: Л.Марусин
2. Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя Київської Русі –
України.
Готує: О.Кухарук

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
Надати допомогу управлінню праці та соціального захисту населення
міськвиконкому 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:
-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».
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 2018
рік»

