Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 25.12.2015 р.

№ 240

Про план роботи виконавчого комітету
Бурштинської міської ради на І квартал 2016 року
Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розділу третього Регламенту виконавчого комітету міської ради затвердженого
рішенням виконавчого комітету від 26.11.2015 року № 213, з метою ефективного
впровадження заходів щодо покращення життєдіяльності громади міста, вдосконалення
системи планування діяльності виконавчих органів Бурштинської міської ради, на підставі
пропозицій керівників виконавчих органів міської ради виконавчий комітет міської ради
вирішив:
1. Затвердити календарний план засідань виконавчого комітету міської ради згідно з
додатком 1.
2. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на І квартал 2016 року
згідно з додатком 2.
3. Заступникам міського голови, керуючій справами, начальникам відділів, служб та
секторів міської ради забезпечити своєчасну і якісну підготовку питань на розгляд
виконавчого комітету.
4. Міському голові, заступникам міського голови, керуючій справами виконкому,
працівникам виконавчого органу міської ради забезпечити виконання прийнятих рішень
та заходів, передбачених планом роботи.
5. Організаційному відділу розмістити дане рішення на офіційному веб-сайті
Бурштинської міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Р.Джуру.

Міський голова

Роксолана Джура

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 25.12.2015 № 240

Календарний план
28 січня 2016 року
25 лютого 2016 року
31 березня 2016 року

Керуюча справами

С.Видай

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 25.12.2015 № 240
Питання, які будуть розглянуті на засіданнях виконавчого комітету міської ради в
порядку контролю.
1. Про стан оплати за харчування в ДНЗ та НВК в м. Бурштин
Відповідальні за підготовку: Н. Кицела.
Організаційні заходи.
1. Апаратна нарада у міського голови.
Щопонеділка
2. Засідання адмінкомісії при виконкомі міської ради.
По мірі надходження заяв
В.Гулик
3. Засідання опікунської ради.
Щомісячно
Н.Кицела
4.

Засідання громадської комісії з житлових питань.
Щомісячно
Н.Кицела
5. Засідання комісії з питань розрахунків обсягів компенсацій витрат автомобільним
транспортом загального користування.
У разі потреби
Н.Кицела
6. Засідання комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу
учасника війни
По мірі надходження заяв
Н. Кицела
7. Нарада з працівниками виконавчого органу міської ради по забезпеченню
своєчасної подачі звітності в статистичне управління Галицького району.
Міський голова Р.Джура
8. Нарада з працівниками виконавчого органу по веденню діловодства у виконавчому
комітеті міської ради.
С. Видай
9.Проведення зустрічі з представниками політичних партій, громадських організацій,
духовенства.
Щоквартально
Міський голова Р.Джура
Проведення організаційно - масових заходів на території міської ради.
1. Урочистості присвячені Новорічному святу та Різдву Христовому .
2. Урочистості з нагоди Дня Соборності України.
3. День пам’яті героїв Крут.
4. Міжнародний день рідної мови.
5. 150 років від дня смерті Т.Г.Шевченка, поета, художника, мислителя.

Керуюча справами виконкому

С.Видай

