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Одеської міської ради
від 13.12.2012р. №548 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2013 РІК

І квартал

Про встановлення вартості харчування однієї особи на день, яка утримується у комунальних установах, підпорядкованих департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, на 2013 рік.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
	
Про нагородження кращої військової частини м. Одеси Перехідним прапором виконавчого комітету Одеської міської ради та кращого військового підрозділу м. Одеси Перехідним вимпелом виконавчого комітету Одеської міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.07.2009 року №815 «Про заснування Перехідного прапора та Перехідного вимпела кращій військовій частині та кращому військовому підрозділу м. Одеси».
Департамент оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за               2012 рік.
Про встановлення на 2013 рік лімітів споживання енергоносіїв водопостачання та водовідведення бюджетними установами, які фінансуються з бюджету м. Одеси.
Департамент фінансів 
Одеської міської ради
	
Про затвердження звіту про виконання Програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси                              на 2009-2012 рр.
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Про затвердження штатної чисельності працівників установ фізичної культури та спорту м. Одеси на 2013 рік.
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення     «Про затвердження звіту про виконання Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2012 рік».
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
	
Про затвердження граничної штатної чисельності комунальних установ, діяльність яких координує департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Про затвердження штатної чисельності адміністративно-технічного персоналу закладів освіти м. Одеси на 2013 рік.
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

Про хід виконання Програми зайнятості населення м. Одеси                         на 2012-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                           від 28.02.2012р. №1717-VI.
	Про хід виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2013 рік.
	Про хід виконання Програми «Рівність» на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням  Одеської міської ради  від 19.04.2012р. №1875-VI.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
	
Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків влітку 2013 року.
Управління освіти та науки
Одеської міської ради
	
Про затвердження плану заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній період 2013 року.
	Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.
Департамент міського господарства Одеської міської ради

Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на IІ квартал 2013 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради


ІІ квартал

Про затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр.
Департамент міського господарства Одеської міської ради

Про виконання бюджету міста Одеси в І кварталі 2013 року.
Департамент фінансів 
Одеської міської ради

Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на ІІІ квартал 2013 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради

ІІІ квартал

Про виконання бюджету міста Одеси у І півріччі 2013 року.
Департамент фінансів 
Одеської міської ради

Про присвоєння почесного звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси».
							Управління освіти та науки
							Одеської міської ради


Про затвердження Програми підтримки малого підприємництва в місті Одесі на 2014-2015 роки.
Про стан соціально-економічного розвитку м. Одеси за перше півріччя  2013 року.
Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради

Про нагородження Почесними грамотами виконавчого комітету Одеської міської ради.
						Відділ кадрової роботи
						Одеської міської ради

Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на четвертий квартал 2013 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради

ІV квартал

	Про затвердження штатної чисельності адміністративно-технічного персоналу закладів освіти м. Одеси.
							Управління освіти та науки
							Одеської міської ради

Про виконання бюджету міста Одеси за дев’ять місяців 2013 року.
Про затвердження проекту бюджету м. Одеси на 2014 рік.
Департамент фінансів 
Одеської міської ради

Про заходи щодо ліквідації снігових заметів та ожеледиці на території м. Одеси в зимовий період 2013-2014 рр.
Про  хід виконання заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр.
Департамент міського господарства Одеської міської ради
Про затвердження Міської програми підтримки інформаційної сфери   м. Одеси на 2014 рік.
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Про створення дитячого будинку сімейного типу.
							Служба у справах дітей
							Одеської міської ради

	Про затвердження Міської програми підтримки громадських організацій м. Одеси на 2014 рік.
							Управління внутрішньої політики 
департаменту інформації та 
зв’язків з громадськістю 	
Одеської міської ради

Про перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2014 рік.
Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на І квартал 2014 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради

 
Керуюча справами 				    Т. Герасименко

