ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
_____________А.Райкович
„_____” грудня 2016 р.
ПЛАН РОБОТИ
виконавчих органів Кіровоградської міської ради
на І півріччя 2017 року
№
п/п

Зміст заходу

1

2

1.

Мета проведення заходу
3
І. Засідання виконавчого комітету

Організація і проведення засідань виконавчого Виконання Регламенту виконавчих органів
комітету Кіровоградської міської ради
Кіровоградської міської ради

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

4

5

Другий і четвертий
віторок місяця

Бондаренко А.В.
Брюм О.М.

ІІ. Засідання колегій виконавчих органів міської ради
1. Колегія управління охорони здоров”я

1.1 1. Підсумки роботи закладів охорони здоров'я Підведення

міста за 2016 рік.
2. Про роботу зі зверненнями громадян у
2016 році
1.2 1. Підсумки роботи закладів охорони здоров`я
міста за І квартал 2017 року.
2. Стан виконавчої дисципліни в ЛПЗ міста
1.3. Про результати проведення профілактичних
оглядів та стан надання медичної допомоги
пільговим категоріям населення (інвалідам,
ветеранам війни, учасникам АТО, особам, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС)

підсумків
перспектив розвитку

та

визначення

Лютий

Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

Забезпечення якісного надання медичної
допомоги населенню міста

Квітень

Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

Поліпшення надання медичної допомоги
пільговим категоріям населення

Травень

Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

2

2.1

2.2

1. Про організацію харчування в закладах
освіти.
2. Про стан роботи з попередження дитячого
травматизму в закладах освіти міста. Аналіз за
2016 рік.
3. Про ознайомлення з планом роботи колегії
управління освіти на 2017 рік.
4. Про стан виконання Державної соціальної
програми розвитку дошкільної освіти на період
до 2017 року.
5. Про підсумки фінансово-господарської
діяльності управління освіти, установ міста у
2016 році та стан реалізації "Програми
розвитку
освіти
м.Кіровограда
на
2016-2020 роки”
1. Про
підсумки
проведення
атестації
педагогічних
працівників
міста
у
2016/2017 навчальному році.
2. Про роботу спеціальних класів на базі
загальноосвітніх шкіл міста по охопленню
спеціальною допомогою дітей з особливими
освітніми потребами.
3. Про стан військово - патріотичного
виховання школярів у загальноосвітніх та
позашкільних закладах освіти міста відповідно
до Стратегії національно – патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016/2020 роки.
4. Про підсумки державної атестації закладів
освіти міста у І півріччі 2017 р. та усунення
недоліків, виявлених в ході атестації.
5. Про стан забезпечення умов для здобуття
повної
загальної
середньої
освіти
в

2. Колегія управління освіти
Контроль за станом навчально-виховного
процесу, фінансово-господарської діяльності
закладів освіти

Контроль за станом навчально-виховного
процесу закладів освіти

Січень

Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д.

Червень

Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д.

3
індивідуальній та екстернатній формах
навчання у місті, співпрацю із закладами
охорони здоров’я щодо оформлення
індивідуального навчання.
6. Про відвідування учнями ЗНЗ та їх
залучення до навчання.
7. Про наслідки комплексних перевірок
закладів освіти міста у 2016/2017 навчальному
році
3. Колегія служби у справах дітей
3.1.

Вирішення
питань
соціально-правового
захисту та профілактики правопорушень серед
дітей, організації роботи із запобігання дитячій
бездоглядності

Аналіз роботи служби у справах дітей з
соціального захисту та профілактики
правопорушень
серед
дітей
та
влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, до сімейних форм
виховання. Впровадження спільних заходів
місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій усіх форм власності
щодо соціального захисту та профілактики
правопорушень серед дітей
4. Колегія відділу фізичної культури та спорту

4.1

1. Про підсумки проведення перевідних та Здійснення контролю за станом розвитку
контрольних іспитів у дитячо-юнацьких фізичної культури і спорту у місті
спортивних школах.
2. Про хід виконання Програми розвитку
фізичної культури і спорту в м.Кропивницькому на 2017–2020 роки.
3. Про підготовку спортивних закладів до
роботи в осінньо-зимовий період

Щокварталу

Червень

Дзюба Н.Є.
Сисак І.О.

Дзюба Н.Є.
Колодяжний С.О.
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ІІІ. Наради, семінари, аукціони, конкурси
1
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

Апаратні наради

Розгляд та вирішення актуальних питань
життєдіяльності міста
Наради з керівниками підприємств житлово- Забезпечення стабільної роботи житловокомунального господарства
комунального
господарства
міста.
Вирішення виробничих питань
Наради з керівниками дитячо-юнацьких Поточний
контроль
за
діяльністю
спортивних шкіл, підпорядкованих відділу підпорядкованих спортивних закладів
фізичної культури та спорту
Наради з керівниками гуртків та секцій дитячо- Забезпечення позашкільної освіти дітей та
юнацьких клубів за місцем проживання
молоді
Наради з педагогами-організаторами дитячо- Забезпечення позашкільної освіти дітей та
юнацьких клубів за місцем проживання
молоді
Наради
з
заступниками
директорів Координація якісної організації виховного
загальноосвітніх навчальних закладів міста з процесу
виховної роботи та директорами центрів
естетичного виховання
Консультації
суб`єктів
підприємницької
Семінари у міському "Діалог-центрі"
діяльності з питань податкового, пенсійного
законодавства, соціального страхування та
обговорення нормативних документів щодо їх
діяльності

Конференція
для
лікарів
на
тему: Покращення надання офтальмологічної
«Захворювання заднього відрізку ока. Сучасна медичної допомоги населенню
діагностика та лікування»
Наради з керівниками закладів освіти
Контроль за станом якісної організації
навчально-виховного процесу
Наради з завідувачами дошкільних навчальних Координація управлінської діяльності та
закладів міста
контроль за її станом
Спільна нарада керівництва міської ради з Налагодження
механізму
розгляду
керівництвом управління Держгеокадастру у земельних питань
Кіровоградському районі Кіровоградської області
та представниками організацій, які мають
відповідні дозволи (ліцензії) на виконання
землевпорядних робіт в місті

Щопонеділка
Щопонеділка
Щовівторка
Кожного першого
вівторка місяця
Щовівторка
Остання середа
місяця

Бондаренко А.В.
Разуменко О.Л.
Мосін О.В.
Кухаренко В.І.
Дзюба Н.Є.
Колодяжний С.О.
Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л. В.
Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л. В.
Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д.

Другий четвер місяця

Грабенко О.В.
Пузакова А.А.

Січень

Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

Щомісяця
Щомісяця
Лютий

Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д.
Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д.
Бондаренко А.В.
Шевченко.А.О.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Семінар для працівників, відповідальних за
охорону праці у підпорядкованих лікувальнопрофілактичних закладах міста
Семінар для лікарів на тему: «Клініка,
діагностика та диференційна діагностика
візуальних форм раку, алгоритм дій лікаря при
підозрі на рак»
Семінар на тему: «Про підсумки роботи зі
зверненнями громадян у виконавчих органах
Кіровоградської міської ради»
Нарада з проректорами та заступниками
директорів з виховної роботи вищих
навчальних закладів міста
Нарада з головами студпрофкомів та
директорами студклубів вищих навчальних
закладів міста
Нарада з директорами підприємств, які
обслуговують міські автобусні маршрути
загального користування
Наради з заступниками директорів з
навчально-виховної роботи загальноосвітніх
навчальних закладів міста

5
Покращення стану справ з охорони праці у
підпорядкованих
лікувальнопрофілактичних закладах
Покращення стану надання онкологічної
допомоги населенню

Квітень

Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

Травень

Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

Забезпечення кваліфікованого об»єктивного
і своєчасного розгляду звернень громадян

Травень

Бондаренко А.В.
Пономарьова О.М.

Співпраця з вищими навчальними закладами
міста

1 раз у півріччя

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.

Співпраця з молодіжними осередками
вищих навчальних закладів міста

1 раз у півріччя

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.

Дотримання перевізниками вимог чинного
законодавства та забезпечення якісного
перевезення пасажирів
Координація управлінської діяльності та
контроль за її станом

1 раз на місяць

Мосін О.В.
Вергун О.С.

За необхідністю

Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д.

За необхідністю

Дзюба Н.Є.
Назарець А.Ф.
Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

19.

Наради з керівниками закладів культури міста

20.

Оперативні наради з головними лікарями Координація роботи закладів охорони
лікувально-профілактичних
закладів здоров”я з питань покращення надання
комунальної власності міста
медичної допомоги населенню, підвищення
якості обстеження хворих, раннє виявлення
захворювань, раціональне використання
обладнання
Семінари для посадовців міської ради
Удосконалення знань, умінь та навичок,
вивчення актуальних питань управління,
нових актів законодавства
і здатності
виконувати завдання та обов'язки, необхідні
для провадження професійної діяльності

21.

Координація роботи закладів культури міста

Протягом півріччя,
починаючи з лютого

Протягом півріччя

Бондаренко А.В.
Балакірєва С.М.
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ІV. Засідання
1.

2.

Комісії з питань захисту прав дитини

Сприяння забезпеченню реалізації прав
дитини на життя, охорону здоров”я, освіту,
соціальний захист, сімейне виховання та
всебічний розвиток
Комісії
з
координації
заходів
щодо Координація заходів щодо впорядкування
впорядкування
розміщення
зовнішньої розміщення зовнішньої реклами на території
реклами на території міста Кіровограда
м. Кіровограда

3.

Громадської комісії з житлових питань

4.

Адміністративної комісії

5.

6.

7.

8.
9.

Вирішення житлових питань громадян

Щосереди

Щочетверга о
9 годині 30 хвилин
(може проводитись
шляхом обміну
інформацією
електронною
поштою)
Два рази на місяць

Дзюба Н.Є.
Сисак І.О.
Грабенко О.В.
Мездрін В.М.

Бондаренко А.В.
Пількін В.А.
Грабенко О.В.
Квітко Х.Ю.

Забезпечення розгляду протоколів про
адміністративні
правопорушення,
віднесених
до
повноважень
органів
місцевого самоврядування
Спостережної комісії
Погодження застосування до осіб, які
відбувають покарання, матеріалів про
умовно-дострокове звільнення та інших
видів покарань
підсумків
роботи
Організаційного комітету щодо роботи Підведення
міського
центру
фізичного
здоров'я КМЦ ФЗН «Спорт для всіх» у 2016 році.
Формування плану роботи на 2017 рік
населення «Спорт для всіх»

Два рази на місяць

Комісії з питань сім’ї, гендерної рівності, Попередження проявів насильства в сім’ях,
демографічного
розвитку,
запобігання координація соціальної роботи із сім’ями,
насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми
які опинились у складних життєвих
обставинах
Молодіжної ради при виконавчому комітеті
Сприяння реалізації молодіжної політики
Кіровоградської міської ради
громадськими молодіжними організаціями
Постійної комісії
з питань техногенно- Відпрацювання заходів та прийняття рішень
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
щодо
попередження
та
ліквідації

Січень, квітень

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.

1 раз на місяць,
(січень-травень)
Січень

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.
Мосін О.В.
Коваленко С.М.

Не рідше 1 разу на
місяць
Січень

Дзюба Н.Є.
Смаглюк М.О.
Дзюба Н.Є.
Колодяжний С.О.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17..

18.

7
надзвичайних ситуацій
Міської евакуаційної комісії
Підведення підсумків роботи евакуаційної
комісії у 2016 році
Комісії з призначення іменних стипендій Фінансова
підтримка
обдарованої
і
міського голови
талановитої молоді
Ради по культурі і туризму при відділі Реалізація державної політики в галузі
культури і туризму Кіровоградської міської культури, мистецтва та туризму
ради
Атестаційної комісії управління освіти з Підвищення кваліфікації та нагородження
атестації педагогічних працівників закладів педагогічних працівників
освіти міста
Міської
комісії
сприяння
дотриманню Забезпечення дотримання законодавства про
законодавства про свободу совісті та релігійні свободу совісті та релігійні організації під
організації
час святкування Пасхи. Аналіз діяльності
мережі релігійних організацій, їх діяльності
з метою попередження порушень у сфері
чинного законодавства про свободу совісті
та релігійні організації
Комісії з питань підбору та направлення дітей Організація і фінансове забезпечення
на оздоровлення до дитячих закладів відпочинку та оздоровлення дітей пільгових
оздоровлення за рахунок міського бюджету
категорій
Комісії з розгляду питань щодо надання Часткове
вирішення
проблем
одноразової адресної грошової допомоги малозабезпечених
категорій
населення
мешканцям міста Кіровограда
шляхом надання їм матеріальної допомоги
на лікування та прожиття
Комісії щодо розгляду заяв постраждалих Часткове вирішення проблем постраждалих
учасників антитерористичної операції та членів учасників антитерористичної операції та
сімей
загиблих,
які
є
мешканцями членів сімей загиблих, які є мешканцями
м. Кіровограда, щодо надання одноразової м. Кіровограда шляхом надання їм
матеріальної допомоги
матеріальної допомоги
Засідання комісії щодо надання щомісячної Часткове вирішення соціально-побутових
адресної матеріальної допомоги для вирішення проблем
учасників
антитерористичної
соціально-побутових
питань
учасниками операції та членів сімей загиблих, які є
антитерористичної операції та сім'ям загиблих, мешканцями
міста шляхом
які є мешканцями м. Кіровограда
надання їм матеріальної допомоги на оплату
житлово-комунальних послуг

Січень
Лютий

Дзюба Н.Є.
Коваленко С.М.
Дорохіна Л. В.

Лютий

Дзюба Н.Є.
Назарець А.Ф.

Лютий,
квітень

Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д.

до 31. 03.17
до 10.06.17

Табалов А. О.,
Запорожан С. В.

Червень

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.

Щомісячно

Голова комісії,
Вовк Ю. М.

Щомісячно

Бондаренко А.В.
Вовк Ю. М.

Щомісячно

Бондаренко А.В.
Вовк Ю. М.

8
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Міської комісії з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків та
ефективного використання бюджетних коштів
Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва

Проведення роботи щодо скорочення
суб’єктами
підприємницької діяльності
податкового боргу
Взаємодія виконавчих органів ради з
громадськими
організаціями
та
підприємницькими структурами міста при
прийнятті управлінських рішень
Міської комісії з обстеження, контролю за Здійснення контролю за технічним станом
станом дитячих та спортивних майданчиків, спортивних і дитячих майданчиків у місті
розташованих на прибудинкових територіях,
атракціонів, інших спеціально відведених
місць для проведення масових спортивних і
культурних заходів
Архітектурно-містобудівної ради
Розгляд ескізних та проектних пропозицій
щодо об’єктів будівництва
Художньої ради

Розгляд
дизайн-проектів
(ескізних
пропозицій) для художньо-естетичного
оформлення міського середовища
Комітету забезпечення доступності інвалідів Контроль та сприяння у вирішенні питань
та інших маломобільних груп населення до щодо створення безбар’єрного середовища
об’єктів
соціальної
та
інженерно
- у місті
транспортної інфраструктури м. Кіровограда
Комісії по визначенню стану вартості зелених Визначення
стану вартості зелених
насаджень
насаджень. Вирішення питань щодо їх
видалення, обрізування чи пересаджування
Комісії по розгляду земельних спорів
Вирішення питань щодо земельних спорів
Міської топонімічної комісії при виконкомі Поліпшення роботи із впорядкування
Кіровоградської міської ради
найменувань
(перейменувань)
об’єктів
міського середовища, увічнення пам’яті
видатних діячів і подій, встановлення
пам’ятних знаків на території міста,
виконання ст. 37 Закону України «Про

Щомісячно

Грабенко О.В.
Пузакова А.А.

Щокварталу

Грабенко О.В.
Пузакова А.А.

За необхідністю

Дзюба Н.Є.
Колодяжний С.О.

За наявністю
надходжень
матеріалів
За наявністю
надходжень
матеріалів
За наявністю
надходжень
матеріалів

Голова комісії,
Мездрін В.М.

По мірі надходження
звернень

Грабенко О.В.
Владов Р.П.

По мірі надходження
звернень
По мірі надходження
звернень

Грабенко О.В.
Владов Р.П.
Голова комісії,
Назарець А.Ф.

Грабенко О.В.
Мездрін В.М.
Грабенко О.В.
Мездрін В.М.
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місцеве самоврядування в Україні»
28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

Міської
комісії
з
питань
санації, Координація фінансово – господарської
реструктуризації та банкрутства підприємств
діяльності, спрямованої на оздоровлення
фінансового стану підприємств
Міської комісії з контролю за здійсненням Перевірка
суб’єктів
підприємницької
операцій з металобрухтом
діяльності, що здійснюють операції з
металобрухтом
Технічної ради з питань визначення переліку Формування та внесення змін до бюджету
об’єктів, видатки на які будуть проводитись за розвитку міського бюджету
рахунок коштів бюджету розвитку
Міської робочої групи з питань легалізації Сприяння
детінізації
зайнятості,
виплати заробітної плати та зайнятості популяризація
легальної
зайнятості,
населення
створенню нових робочих місць та
додаткове збільшення надходжень до
міського бюджету
Міської
комісії
з
питань
погашення Сприяння у вирішенні питання ліквідації
заборгованості із виплати заробітної плати та заборгованості із заробітної плати на
єдиного внеску на загальнообов’язкове підприємствах міста
державне соціальне страхування
Кординаційного комітету сприяння зайнятості Розгляд та сприяння вирішенню питань
населення
щодо ситуації на ринку праці
Комісії по обстеженню санітарно-технічного Контроль за утриманням житлового фонду
стану житлових будинків
міста в належному санітарно-технічному
стані
Комісії з визначення місць розміщення
контейнерних майданчиків на прибудинкових
територіях
Комісії з питань розгляду скарг на водіїв
транспорту загального користування
м. Кропивницького

За необхідністю

Грабенко О.В.
Пузакова А.А.

За необхідністю

Грабенко О.В.
Пузакова А.А.

За необхідністю

Грабенко О.В.
Пузакова А.А.

За необхідністю

Грабенко О.В.
Пузакова А.А.

За необхідністю

Грабенко О.В.
Пузакова А.А.

За необхідністю

Голова комітету,
Пузакова А.А.
Голова комісії,
Кухаренко В.І.

По мірі
необхідності

Контроль за утриманням житлового фонду
По мірі
міста,
прибудинкових
територій
в
необхідності
належному санітарно-технічному стані
Дотримання водіями Правил надання послуг За необхідністю
пасажирського автомобільного транспорту
та недопущення випадків нетактовної
поведінки по відношенню до пасажирів
Робочої групи з розгляду розрахунків тарифу Перевірка щодо відповідності розрахунків За необхідністю
на послуги пасажирських перевезень на вартості разового проїзду одного пасажира
міському
транспорті,
що
надаються

Голова комісії,
Кухаренко В.І.
Мосін О.В.
Вергун О.С.
Мосін О.В.
Вергун О.С.
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38.

39.

40.

41.

42.

підприємствами
–
перевізниками
м. Кропивницького
Виїзної робочої групи з перевірки дотримання
перевізниками належного санітарного стану
автобусів м. Кіровограда
Конкурс на перевезення пасажирів в
м. Кропивницькому

Перевірка щодо відповідність
вимог
Закону України «Про захист справ
споживачів»
Поліпшення транспортного обслуговування
мешканців міста та впровадження нової
маршрутної мережі. Оновлення рухомого
парку автобусів
Комісії з питань почесних звань та нагород Попередній
розгляд
клопотань
щодо
міської ради
нагородження
державними
нагородами,
присвоєння почесних звань, нагородження
відзнаками Кабінету Міністрів України,
Верховної
Ради
України,
відзнаками
виконавчого комітету міської ради „За
заслуги” І, ІІ ступенів, присвоєння звання
„Почесний громадянин
м. Кіровограда”
та нагородних документів
Конкурсної комісії міської ради
Здійснення
конкурсного
відбору
на
заміщення посад керівників відділів,
управлінь та інших посадових осіб
місцевого самоврядування у виконавчих
органах міської ради 5-6 категорій
Ради з питань протидії ВІЛ/СНІДу та Покращення надання медичної допомоги
туберкульозу
населенню

43.

Ради з розбору випадків
материнської смертності

44.

Міської протиракової комісії

дитячої

За необхідністю
За необхідністю

Голова робочої
групи,
Вергун О.С.
Мосін О.В.
Вергун О.С.

Протягом півріччя

Бондаренко А.В.
Балакірєва С.М.

Протягом півріччя

Бондаренко А.В.
Балакірєва С.М.

За окремим графіком

Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

та Покращення надання медичної допомоги
населенню

За окремим графіком
за наявності випадків

Макарук О.О.

Покращення надання медичної допомоги
населенню

За окремим графіком

Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

V. Вивчення стану справ у галузях і сферах суспільного життя
1.

Перевірки порядку проведення закупівель Підвищення рівня прозорості, відкритості у
(допорогових торгів) із застосуванням системи сфері закупівель

До 25 числа щомісяця

Пільчік Т.С.
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

електронних закупівель, що проводяться
виконавчими органами Кіровоградської міської
ради, комунальними підприємствами та
бюджетними закладами
Моніторинг суспільно-політичної та аналіз
релігійної ситуації в місті
Моніторинг зовнішньоекономічної діяльності
підприємств міста
Моніторинг залучення капітальних інвестицій,
будівельних робіт, введення в експлуатацію
будівель та споруд
Тренування органів управління і формувань
міської ланки обласної підсистеми єдиної
державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації щодо відпрацювання
питання по ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій у разі виникнення аварій на хімічно
небезпечному об'єкті
Перевірки з питань здійснення фінансовогосподарської діяльності закладів освіти,
громадських організацій, виконавчих органів
міської ради

Аналіз стану суспільно-політичної та
релігійної ситуації
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
міста
Аналіз інвестиційної діяльності міста

Щомісяця

Щокварталу

Підвищення рівня готовності органів
управління та формувань при ліквідації
надзвичайних ситуацій

І квартал
(згідно з окремим
планом)

Грабенко О.В.
Коваленко С.М.

Контроль за дотриманням фінансового,
бухгалтерського
та
бюджетного
законодавства, а також надання допомоги
щодо ліквідації недоліків в роботі у разі їх
виявлення та пошуку резервів для
подальшого розвитку
Перевірка готовності міської ланки цивільного Забезпечення
безаварійного
пропуску
захисту до пропуску весняної повені, весняної повені
льодоходу та дощових паводків у 2017 році
Комплексні перевірки стану цивільної оборони Перевірка виконання вимог законодавства
на об’єктах господарської діяльності
України з питань цивільного захисту і
техногенної безпеки
Виставка
Популяризація заходів з енергозбереження
“Енергоефективність.Енергозбереження”
та альтернативних джерел енергії
Перевірка якості профілактичних оглядів Надання
якісної
медичної
допомоги
школярів та студентів
дитячому населенню
Перевірки стану надання медичної допомоги Надання
кваліфікованої
лікувальнопільговим категоріям населення
профілактичної
допомоги
пільговим

Січень – червень
(згідно з окремим
планом)

Пільчик Т.С.

Щомісяця

Табалов А.О.
Запорожан С.В.
Грабенко О.В.
Пузакова А.А.
Грабенко О.В.
Пузакова А.А.

Лютий

Грабенко О.В.
Коваленко С.М.

Березень-квітень

Грабенко О.В.
Коваленко С.М.

ІІ квартал
Квітень
Квітень

Грабенко О.В.
Пузакова А.А.
Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.
Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

12.

Перевірки стану усунення порушень та
недоліків,
виявлених
спеціалістами
контрольної служби в І півріччі 2017 року

13.

Перевірки підприємств, установ, організацій,
комерційних
структур,
приватних
домоволодінь щодо утримання в належному
санітарному стані прилеглих і закріплених
територій (рейдові комісії)
Перевірка організації харчування в навчальних
закладах міста
Перевірка дотримання чинного законодавства
щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та дітейінвалідів у загальноосвітніх закладах міста
Перевірки
використання,
збереження
бюджетних і власних коштів, матеріальних
цінностей та дотримання вимог Бюджетного
кодексу у лікувально-профілактичних закладах
міста
Моніторинг
виставкової
діяльності
промислових підприємств та залучення
підприємств та підприємницьких структур до
участі у виставках-ярмарках та Міжнародних
форумах
Рейдові відстеження по впорядкуванню
виносної та виїзної торгівлі в рамках проекту
«Муніципальний патруль»
Відвідування дитячих будинків сімейного типу
та прийомних сімей
Рейди з профілактики правопорушень серед
дітей

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

12
категоріям населення в амбулаторнополіклінічних умовах
Забезпечення
своєчасного
усунення
підконтрольними об'єктами допущених
порушень фінансового, бухгалтерського та
бюджетного законодавства
Вирішення конфліктних ситуацій, розгляд
скарг та звернень громадян з питань
благоустрою і санітарного стану

Червень

Пільчік Т.С.

Протягом півріччя

Грабенко О.В.
Максюта А.В.

Контроль та надання допомоги щодо
організації харчування в закладах міста
Контрольнодавства
за реалізацією основних положень
Конвенції ООН «Про права дитини»

Протягом півріччя

Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д.
Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д.

Контроль
цільового,
ефективного та
раціонального використання бюджетних
коштів у ЛПЗ міста

За окремим графіком

Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

Аналіз виставкової діяльності підприємств
міста та сприяння розвитку міжнародного
співробітництва

Протягом
півріччя

Грабенко О.В.
Пузакова А.А.

Ліквідація
осередків
невстановлених місцях

торгівлі

Протягом півріччя

у

Протягом півріччя

Грабенко О.В.
Горбовський С.В.

Надання соціальної та правової підтримки
дітям пільгових категорій
Подолання дитячої безпритульності і
бездоглядності,
запобігання
сирітству,
правопорушенням у дитячому середовищі,

Протягом півріччя

Дзюба Н.Є.
Сисак І.О.
Дзюба Н.Є.
Сисак І.О.

Протягом півріччя

21.

22.

23.

13
створення умов для всебічного розвитку та
виховання
Рейди з виявлення дітей, які потрапили у Соціальний захист дітей, які потрапили у
Протягом півріччя
складні життєві обставини, та тимчасове складні життєві обставини
влаштування їх до КЗ «Центр соціальнопсихологічної
реабілітації
дітей»
Кіровоградської обласної ради, медичних
закладів міста
Перевірки стосовно посадових осіб місцевого Виконання вимог Закону України „Про
Протягом півріччя
самоврядування,
передбаченої
Законом очищення влади”
України „Про очищення влади” та підготовка
документів за результатами перевірки
Обстеження суб`єктів господарювання різних Забезпечення дотримання на підприємствах
При надходженні
торгівлі,
побутового
обслуговування
населення,
форм власності
звернень від громадян
ринках, закладах ресторанного господарства
чи підприємств

Дзюба Н.Є.
Сисак І.О.

Бондаренко А.В.
Балакірєва С.М.
Грабенко О.В.
Горбовський С.В.

відповідних Правил торгівлі, які визначені
законодавчими та нормативними актами

24.

Перевірки умов проживання мешканців Сприяння поліпшенню житлових
гуртожитків, що належать до комунальної мешканців гуртожитків
власності
VІ. Організаційно - масові заходи

1.

З нагоди Новорічних та Різдвяних свят

2.

умов

У разі надходження
заяв

Бондаренко А.В.
Пількін В.А.

Залучення широкого кола громадськості до
участі у відзначенні свят та пропагування
звичаїв та обрядів. Організація змістовного
дозвілля дітей

Січень

З нагоди відзначення 73-ї річниці визволення Вшанування пам’яті загиблих під час Другої
міста
Кіровограда
від
фашистських світової війни, зокрема при визволенні міста,
загарбників
формування шанобливого ставлення до
ветеранів війни, посилення їх соціального
захисту та належне відзначення пам”ятної
дати

Січень

Дзюба Н.Є.
Бондаренко А.В.
Мосін О.В.
Грабенко О.В.
Назарець А.Ф.
Горбовський С.В.
Дорохіна Л.В.
Костенко Л.Д.
Дзюба Н.Є.
Бондаренко А.В.
Вовк Ю.М.
Дорохіна Л.В.
Колодяжний С.О.
Назарець А.Ф

14
Разуменко О.Л.
Популяризація
кращих
традицій
інструментального виконання, виявлення
талановитих музикантів серед учнів шкіл
естетичного виховання

Січень

Дзюба Н.Є.
Назарець А.Ф.

4.

Відбірковий тур всеукраїнського фестивалю
української академічної музики «Classikproekt», присвячений пам'яті Юлія Мейтуса
серед учнів початкових спеціалізованих
мистецьких
навчальних
закладів
м. Кропивницького
З нагоди відзначення Дня Соборності України

Консолідація
та
розвиток
історичної
свідомості, національної пам'яті та належне
відзначення пам'ятної дати

Січень

5.

З нагоди відзначення Дня пам'яті героїв Крут

Консолідація
та
розвиток
історичної
свідомості, національної пам”яті та належне
відзначення пам”ятної дати

Січень

6.

Міський мистецький проект «Степові джерела» в Виховання молоді на засадах творчості
рамках культурно-мистецької акції «Відкриваємо
нові таланти»:
3а номінаціями «Хореографія»,
«Хорові
колективи»,«Вокал»;
«Інструментальні колективи», «Оригінальний
жанр»

Табалов А.О.
Дзюба Н.Є.
Запорожан С.В.
Дорохіна Л.В.
Колодяжний С.О.
Табалов А.О.
Дзюба Н.Є.
Запорожан С.В.
Дорохіна Л.В.
Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д.

3.

7.

8.

9.
10.

З нагоди Дня вшанування учасників бойових
дій на території інших держав та 28-ї річниці
виведення військ з Республіки Афганістан
З нагоди відзначення Дня Героїв Небесної
Сотні

Консолідація
та
розвиток
історичної
свідомості, національної пам”яті та належне
відзначення пам”ятної дати
Консолідація
та
розвиток
історичної
свідомості, національної пам”яті, вшанування
загиблих героїв „Небесної сотні”

З нагоди відзначення Міжнародного Дня
рідної мови
Відбірковий тур обласного конкурсу учнів
початкових
спеціалізованих
мистецьких
навчальних закладів «Паросток» серед учнів

Привернення уваги до підтримки мовного й
культурного розмаїття
Виявлення талановитих музикантів серед
учнів шкіл естетичного виховання

Січень
Лютий
Лютий
20 лютого

Лютий
Лютий

Дзюба Н.Є.
Вовк Ю.М.
Дорохіна Л.В.
Табалов А.О.
Дзюба Н.Є.
Запорожан С.В.
Дорохіна Л.В.
Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.
Дзюба Н.Є.
Назарець А.Ф.

15
ПСМНЗ м. Кропивницького

12.

Відбірковий тур Всеукраїнського фестивалю Виявлення талановитих музикантів серед
виконавців
на народних
інструментах учнів шкіл естетичного виховання
«Провесінь»
серед
учнів
початкових
спеціалізованих
мистецьких
навчальних
закладів м.Кропивницького
сімейних,
духовно-моральних
З нагоди Міжнародного жіночого дня Зміцнення

Березень

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.
Назарець А.Ф.
Колодяжний С.О.

13.

З нагоди Всесвітнього дня Землі

Березень

14.

З нагоди Дня народження видатного Вшанування
пам’яті
Т.Г.Шевченка
–
українського поета, художника, мислителя українського поета, письменника, художника,
Т.Г.Шевченка
громадського та політичного діяча
ІV-й міський фестиваль-конкурс «Тарасова Популяризація творчості Тараса Шевченка,
виявлення талановитих музикантів серед
пісня»
учнів шкіл естетичного виховання
Відкриття діагностичного центру на території Покращення надання медичної допомоги
комунального закладу «Кіровоградська міська населенню в плані діагностики захворювань
лікарня швидкої медичної допомоги»
Відкриття міського пологового будинку з Покращення надання медичної допомоги
функціями перинатального центру ІІ рівня на жіночому населенню та новонародженим
базі
відремонтованого
пологового
будинку № 1

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.
Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.
Назарець А.Ф.
Дзюба Н.Є.
Назарець А.Ф.

11.

15.

16.

17.

18.
19.

цінностей і підвищення значущості інституту сім'ї.
Проведення системної роботи з подолання
гендерних
стереотипів;
проведення
просвітницьких кампаній із залученням засобів
масової інформації, закладів культури та освіти до
виховання культури гендерної рівності

Організація змістовного дозвілля дітей

Лютий

Березень
Березень

Дзюба Н.Є.
Назарець А.Ф.

Березень

Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

Березень

Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

Фестиваль
дружин
юних
рятівників, Навчання безпечним правилам поведінки
Березень-квітень
конкурс загонів юних інспекторів руху
Відбірковий тур Всеукраїнського фестивалю- Виявлення талановитих музикантів серед
Квітень
конкурсу «Нейгаузівські музичні зустрічі» учнів шкіл естетичного виховання
серед учнів початкових спеціалізованих
мистецьких
навчальних
закладів

Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д
Дзюба Н.Є.
Назарець А.Ф.

16
м.Кропивницького

20.

З нагоди Дня довкілля

З метою екологічного виховання молоді

21.

Відкриття рентгенологічного кабінету в стаціонарі
№ 1 комунальному закладі «Центральна міська
лікарня
м. Кіровограда» після проведення
капітального ремонту приміщення

Забезпечення
захворювань

діагностики

Квітень

Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

22.

Відкриття гемодіалізного центру у складі Забезпечення хворих на хронічну ниркову
недостатність амбулаторним гемодіалізом
новоствореної міської лікарні

Квітень

Дзюба Н.Є.
Макарук О.О.

23.

Міський чемпіонат з Брейн-рингу серед
студентських команд вищих навчальних закладів
міста (весняний сезон)

Виконання комплексної програми «Молодь
Кіровограда на 2015-2017 роки», сприяння
інтелектуальному розвитку та підвищення
ерудиції молоді

Квітень

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.

24.

З нагоди Дня сміху у дитячо-юнацьких Організація змістовного дозвілля дітей
клубах за місцем проживання
та
З нагоди 31-х роковин Чорнобильської Соціальний захист, соціальна підтримка
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
трагедії

Квітень

26.

З нагоди Міжнародного Дня танцю

Квітень

27.

Міський етап
Всеукраїнського конкурсу З метою виховання
декоративно-ужиткового
та
образотворчого країнознавства
мистецтва «Знай та люби свій край»

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.
Дзюба Н.Є.
Вовк Ю.М.
Дорохіна Л.В.
Назарець А.Ф.
Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.
Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д

28.

З нагоди Всесвітнього дня здоров’я

Організація змістовного дозвілля дітей

Квітень

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.
Колодяжний С.О.

29.

З нагоди Великодня

Консолідація
та
розвиток
історичної
свідомості, національної пам'яті та належне
відзначення пам'ятної дати

Квітень

Табалов А.О.
Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.
Запорожан А.В.

30.

V міський конкурс учнівської
«Величне свято Великодня»

Квітень

Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д

31.

З нагоди Дня пам”яті та примирення, 72-ї річниці

Травень

Дзюба Н.Є.

25.

рентгенологічної

Квітень

Квітень

на Чорнобильській АЕС

Виховання молоді на засадах творчості
молоді на засадах

молоді Виховання молоді на засадах духовності
Увічнення безсмертного подвигу Українського

Квітень

Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д

17
Перемоги над нацизмом у Європі та 72-ї річниці
завершення Другої світової війни

32.
33.

34.

35.

народу у Другій світовій війні, вшанування
ветеранів війни, патріотичне виховання молоді

Міський військово-патріотичний конкурс Патріотичне виховання учнів
пісні і строю «Майбутній захисник України»
З нагоди Дня слов'янської писемності і Організація змістовного дозвілля дітей у
культури
дитячо-юнацьких клубах за
місцем
проживання
З нагоди Дня вшанування пам’яті жертв Консолідація
та
розвиток
історичної
політичних репресій
свідомості, національної пам'яті та належне
відзначення пам'ятної дати
З нагоди Дня Європи
Виконання Указу Президента України від
19 квітня 2003 року № 339

Травень

З нагоди Дня матері

40.

Зміцнення сімейних, духовно-моральних
цінностей, виховання поваги до жінки-матері
З нагоди Дня вишиванки
Організація змістовного дозвілля дітей у
дитячо-юнацьких клубах за
місцем
проживання
З нагоди Міжнародного дня сім’ї
Організація змістовного дозвілля дітей у
дитячо-юнацьких клубах за
місцем
проживання
З нагоди Дня слов'янської писемності і Організація змістовного дозвілля дітей у
культури
дитячо-юнацьких клубах за
місцем
проживання
Міський конкурс «Дитина року»
Пошук і відзначення талановитих дітей

41.

Свято останнього дзвоника

42.

Свято
з
нагоди
вручення
випускникам навчальних закладів
З нагоди Дня журналіста

36.
37.

38.

39.

43.

Бондаренко А.В.
Керівники
виконавчих органів
міської ради

Відзначення найкращих учнів, підвищення
ролі педагога, навчального закладу
медалей Відзначення найкращих учнів, підвищення
ролі педагога, навчального закладу
Вшанування та нагородження кращих
представників засобів масової інформації

Травень

Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д
Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.

Травень

Табалов А.О.
Запорожан С.В.

Травень

Дзюба Н.Є.
Грабенко О.В.
Дорохіна Л.В.
Костенко Л.Д.
Пузакова А.А.

Травень

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.
Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.

Травень
Травень
Травень
Травень
Травень-червень
Червень
Червень

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.
.
Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.
Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.
Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д
Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д
Табалов А.О.
Якунін С.В.

18
44.

Заходи в рамках проведення культурно- Організація змістовного дозвілля мешканців
мистецького проекту «Мистецькі вихідні»
міста

Травень-червень

Дзюба Н.Є.
Назарець А.Ф.

45.

Міський
учнівський
конкурс
творів Популяризація образотворчого мистецтва
образотворчого
мистецтва
«Молодіжна серед учнівської та студентської молоді
палітра» імені Леоніда Бондаря

червень

Дзюба Н.Є.
Назарець А.Ф.
.

46.

Червень

Дзюба Н.Є.
Вовк Ю.М.
Назарець А.Ф.

47.

З нагоди Дня скорботи і вшанування пам”яті Увічнення
безсмертного
подвигу
жертв війни в Україні
українського народу у Другій світовій війні,
вшанування ветеранів війни, патріотичне
виховання молоді, належна організація
відзначення трагічної дати
Фестиваль «Всі прапори завітали до нас»
Популяризація мов і традицій інших держав

Червень

Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д.

48.

Міський конкурс «Молода людина року»

Пошук і відзначення талановитої молоді

Червень

49.

З нагоди Дня молоді

Червень

50.

З нагоди Всесвітнього дня без тютюну

Відзначення талановитої та обдарованої
молоді та організація змістовного дозвілля
молоді
Організація змістовного дозвілля дітей у
дитячо-юнацьких клубах за
місцем
проживання

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В..А.
Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.

Червень

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.

51.

З нагоди Дня Конституції України

Консолідація
та
розвиток
історичної
свідомості, виховання у громадян поважного
ставлення до Конституції України

Червень

52.

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей

Організація змістовного дозвілля, вручення
подарунків,
підтримка
соціально
незахищених категорій населення

Червень

Табалов А.О.
Дзюба Н.Є.
Запорожан С.В.
Назарець А.Ф.
Колодяжний С.О.
Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л.В.

53.

Спортивні змагання, фізкультурно-оздоровчі, Пропаганда

здорового

способу

життя.

Краснокутський О.В.

Протягом півріччя

Сисак І.О.
Колодяжний С.О.
Дзюба Н.Є.

спортивно-масові заходи, в тому числі, з
нагоди свят та пам”ятних дат

54.

Будівництво, реконструкція, капітальний
ремонт об’єктів соціальної сфери та житла у
м. Кропивницькому

55.

Святкові ярмарки, святкова торгівля, ярмарки
розпродажів товарів місцевих виробників
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Забезпечення повноцінного розвитку кожної
дитини та пропагування здорового способу
життя. Залучення широких верств населення
до занять фізичною культурою та спортом
Виконання
Програми
капітального Відповідно до договорів
з підрядниками та
будівництва, реконструкції та капітального
ремонту об´єктів комунального господарства графіка виконання робіт
протягом І півріччя
і соціально-культурного призначення міста
2017 року
Кропивницького на 2016 – 2018 роки
Задоволення потреб населення в товарах за До Різдвяних свят, до
Дня закоханих, до
цінами товаровиробника, пропаганда нових
Міжнародного
жіночого
видів продукції та продукції власного
дня,
до
Великодня,
до
виробництва ресторанного господарства

Колодяжний С.О.
Дорохіна Л.В.
Костенко Л.Д.
Грабенко О.В.
Ксеніч В.М.

Грабенко О.В.
Горбовський С.В.

Дня Перемоги, до Дня
Конституції України

56.

57.

58.

1.

Організаційне забезпечення нагородження
державними нагородами, відзнаками обласної
державної адміністрації, обласної ради,
міської ради та виконавчого комітету кращих
колективів та працівників підприємств,
установ, організацій з нагоди відзначення
державних, професійних свят, ювілейних дат
Соціокультурна діяльність бібліотек

Відзначення
кращих
колективів
та
працівників підприємств, установ, організацій
міста

Протягом півріччя

Бондаренко А.В.
Балакірєва С.М.
Керівники
виконавчих органів
міської ради

Інформаційна,
виставкова,
просвітницька,
робота
бібліотек
міської
централізованої
бібліотечної системи, що спрямована на
формування ціннісних орієнтацій користувачів,
розвиток читацької культури, дозвілля.

Протягом півріччя

Дзюба Н.Є.
Назарець А.Ф.

Привітання громадян, яким виповнилось 100 Виконання заходів щодо реалізації Програми
або більше років:
соціального захисту та соціальної підтримки
Григор'єва Г. П.
окремих категорій населення міста
на
Четвертак П. Ф.
2017 рік
Волчек А. Ф.
VII. Інформаційно-комунікаційні заходи
Просвітницькі заходи щодо попередження Попередження проявів насильства в сім’ї
насильства в сім’ї

Дзюба Н.Є.
Вовк Ю. М.
02 лютого
12 лютого
10 червня
Січень-травень

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л. В.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

20
Просвітницькі заходи щодо протидії торгівлі Попередження проявів торгівлі людьми
людьми
Просвітницькі заходи щодо забезпечення Сприяння забезпеченню рівних прав та
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків можливостей жінок і чоловіків
Просвітницькі
заходи
протидії «Виконання комплексної програми «Молодь
розповсюдженню наркоманії, алкоголізму, Кіровограда на 2015-2017 роки»
тютюнопаління та СНІДу
Презентація ДНЗ № 42 в рамках державної Перевірка діяльності навчального закладу та
атестації
подовження права надання освітніх послуг

Січень-травень
Січень-травень
Січень-травень
Лютий

Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д.

Презентація НВО № 35 в рамках державної Перевірка діяльності навчального закладу та
атестації
подовження права надання освітніх послуг
Зустріч керівництва міської ради з працівниками Відзначення найкращих працівників у сфері
житлово-комунальної сфери та сфери послуг з побутового обслуговування населення та
нагоди святкування професійного свята - Дня житлово-комунального господарства

Березень

„Круглий стіл” з підприємцями, які мають Забезпечення виконання рішення Кіровоградської
намір здійснювати торгівлю на відкритих міської ради від 29.09.2015 р. № 4685 «Про
затвердження
Положення
про
порядок
літніх майданчиках

Березень

Грабенко О. В.
Горбовський С.В.

Презентація ДНЗ № 70 в рамках державної
атестації
Звіт про здійснення Кіровоградської міською
радою
та
її
виконавчим
комітетом
регуляторної діяльності у 2016 році
„Круглий стіл” на тему: «Музей як соціально
- культурний центр»
“Круглий стіл” на тему:” Громадський
бюджет міста Кропивницького: інструмент
прямої демократії, що впливає на бюджетну
політику міста”

Перевірка діяльності навчального закладу та
подовження права надання освітніх послуг
Оприлюднення стану здійснення державної
регуляторної політики

Квітень

Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д.
Грабенко О.В.
Пузакова А.А.

Заняття в сімейній літній школі тренінгів для

Березень

працівників житлово-комунального господарства
та побутового обслуговування населення

8.

Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л. В.
Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л. В.
Дзюба Н.Є.
Дорохіна Л. В.

Дзюба Н.Є.
Костенко Л.Д.
Грабенко О. В.
Мосін О.В.
Горбовський С.В.
Кухаренко О.В.

користування
окремими
конструктивними
елементами благоустрою комунальної власності
під розміщення відкритих літніх майданчиків для
здійснення підприємницької діяльності»

9.
10.

11.
12.

13.

Популяризація
музейної
м.Кропивницькому

справи

І квартал

в

Травень

Формування довіри громадян до місцевої влади,
підвищення рівня відкритості та прозорості роботи
органів самоврядування та виховання почуття
патріотизму у молоді та відповідальності політиків
за майбутнє нашої держави

Травень

Соціалізація та соціальна адаптація дітей з

Червень

Дзюба Н.Є.
Назарець А.Ф.
Табалов А.О.
Запорожан С.В.

Дзюба Н.Є.

14.

15.

16.
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дітей з особливими потребами і їх батьків
особливими потребами у суспільстві
Організаційне
забезпечення
проведення Забезпечення діалогу влади з народом
особистих (виїзних) прийомів з особистих
питань керівництвом міської ради
Прес-конференції
міського
голови, Реалізація в місті завдань Президента України,
заступників міського голови, керівників рішень Кабінету Міністрів України тощо.
виконавчих органів
Висвітлення актуальних питань діяльності
міської та районних у місті рад
Інформаційний супровід засідань сесій Висвітлення актуальних питань діяльності
міської ради, виконавчого комітету міської депутатів міської ради, виконавчих органів міської
ради, нарад, офіційних зустрічей та інших ради, стану виконання державних, обласних
програм на території міста та міських профільних
заходів за участю керівництва міста

Дорохіна Л.В.
Бондаренко А.В.
Пономарьова О.М.

Протягом півріччя

Табалов А.О.
Якунін С.О.

Протягом півріччя

Табалов А.О.
Якунін С.О.

Протягом півріччя

Бондаренко А.В.
Балакірєва С.М.

17.

Навчання за програмою стажування
виконавчих органах міської ради

18.

Навчання та тренінги для посадовців міської
ради

Набуття практичного досвіду, оцінка ділових та
професійних якостей; забезпечення належного
стану ведення діловодства та покращення його
якості в органах місцевого самоврядування.
Удосконалення знань, умінь та навичок, вивчення
актуальних
питань управління, нових актів
законодавства і здатності виконувати завдання та
обов’язки, необхідні для провадження професійної
діяльності

Протягом півріччя

Бондаренко А.В.
Балакірєва С.М.

19.

Публічне інформування населення про хід Підведення підсумків роботи галузей за
виконання галузевих програм на 2016 рік
основними показниками. Аналіз та контроль
за
виконанням
галузевих
програм.
Перспективи розвитку на 2018 рік

Протягом півріччя

Бондаренко А.В.
Грабенко О.В.
Дзюба Н.Є.
Мосін О.В.
Табалов А.О.
Керівники
виконавчих органів
міської ради

Начальник організаційного відділу

у

програм, виконання міського бюджету
Набуття практичного досвіду, оцінка ділових та
професійних якостей; забезпечення належного
стану ведення діловодства та покращення його
якості в органах місцевого самоврядування

Згідно з графіком
прийому громадян

О.Разуменко
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Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А. Бондаренко
„_______” ____________” 2016 року

