Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 23.06.2016

№ 126

Про план роботи виконавчого комітету
Бурштинської міської ради на ІІ півріччя 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 «Про регламент виконкому
міської ради»,
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 план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ піврічча 2016
року згідно з додатком 1.
2. 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.

Перший заступник
міського голови

Володимир Гулик

Додаток 1
до рішення виконкому
від 23.06.2016 № 126
І. Основні питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради
1. Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у І півріччі 2016 року.
Липень
М.Яцик
2. Про оновлення посадових інструкцій працівників у зв’язку із змінами у структурі
Бурштинської міської ради
Серпень
М.Курляк
3.

Про підсумки проведення організованого відпочинку та оздоровлення дітей влітку
2016 року.
Вересень
І.Томин, М.Козар, С.Сопільняк

4. Про підготовку навчальних закладів до 2016-2017 навчального року.
Вересень
І.Томин
5. Про затвердження фактичної мережі навчальних закладів міста на 2016-2017
навчальний рік.
Вересень
І.Томин, Ю.Степась
6. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на ІV квартал 2016 року
Вересень
С.Видай
7. Про хід виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».
Жовтень
С.Коцур
Питання,
які будуть розглянуті на засіданнях виконавчого комітету міської ради
в порядку контролю.
1. Про стан підготовки бюджетних установ, житлового фонду до роботи в осінньозимовий період 2016-2017 років
Відповідальні за підготовку: В.Гулик
Організаційні заходи.
1. Апаратна нарада у міського голови.
Щопонеділка
Р.Джура
2. Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
У разі потреби
Р.Джура
3. Засідання адміністративної комісії при виконкомі міської ради.
По мірі надходження заяв
В.Гулик

Продовження додатку 1
Засідання опікунської ради.
Щомісячно
Н.Кицела
5. Засідання громадської комісії з житлових питань.
Щомісячно
Н.Кицела
6. Засідання комісії з питань розрахунків обсягів компенсацій витрат автомобільним
транспортом загального користування.
У разі потреби
Н.Кицела
7. Засідання комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу
учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»
По мірі надходження заяв
Н. Кицела
8. Засідання експертної комісії.
У разі потреби
Н.Кицела
9. Засідання конкурсної комісії
У разі потреби
Н.Кицела
10. Засідання комісії по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності.
Кожні 10 днів
Н.Кицела
11. Засідання постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами.
У разі потреби
В.Гулик
12. Надання методичної, консультативної та практичної допомоги працівникам,
структурним підрозділам виконавчого органу міської ради по веденню діловодства у
виконавчому комітеті міської ради (проведення дня контролю)
Впродовж кварталу, півріччя
С. Видай, М.Яцик
4.

Проведення масових заходів на території міської ради.
День Державного прапора
25-річниця незалежності України
160-а річниця від дня народження видатного українського письменника та громадського
діяча
І Франка
День знань
День міста
День Захисника України
День гідності та свободи
День пам’яті жертв голодомору
День Збройних сил України
День місцевого самоврядування
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
День енергетика
День Святого Миколая
Керуюча справами
виконавчого комітету

С.Видай

