Додаток до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 13.12.2012р. №549

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА І КВАРТАЛ 2013 РОКУ

І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

СІЧЕНЬ

	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 Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2008-2012 роки
Управління культури та туризму Одеської міської ради

	Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.
Департамент міського господарства Одеської міської ради


ЛЮТИЙ

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 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

БЕРЕЗЕНЬ

	Про хід виконання Програми зайнятості населення м. Одеси                          на 2012-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                            від 28.02.2012 р. № 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 19.04.2012 р. № 1875-VI.
Департамент праці та соціальної політики 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 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.
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. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТА МОЖЛИВОГО РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

Про затвердження актів приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси жилих будинків, гуртожитків з інженерними мережами.
Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси.
Департамент комунальної 
власності Одеської міської ради

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для ЖБК, ОСББ, відомчих домів.
Про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги опалення та гарячого водопостачання для ЖБК, ОСББ, відомчих домів.
Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2012 рік.
Управління економіки,  
промисловості та інвестицій   
Одеської  міської  ради

Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Про затвердження типів та схем комплексного розміщення зовнішньої реклами у межах вулиць міста Одеси.
Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Управління реклами Одеської міської ради

Про затвердження штатного розкладу підвідомчих закладів                      (КУ «Одеський муніципальний музей особистих колекцій                                 імені О.В. Блещунова», КУ «Централізована міська бібліотечна система для дітей», КУ «Централізована міська бібліотечна система для дорослих»,                КУ «Одеський муніципальний театр духової музики імені народного артиста України О.Саліка»).
Управління культури та туризму Одеської міської ради

Про  затвердження додаткових угод до договорів на право забудови та договорів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  м. Одеси.
Управління капітального 
будівництва Одеської міської ради

Про додаткову передачу об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства м. Одеси в оренду ТОВ «Інфокс».
Про передачу теплотрас на баланс КП «Теплопостачання                         міста Одеси».
Департамент міського господарства Одеської міської ради

ІII. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

СІЧЕНЬ

Проведення Новорічних та Різдвяних свят.
						Виконавчі органи 
						Одеської міської ради



Міжнародний день пам'яті Холокосту.

Виконавчі органи
Одеської міської ради

День пам’яті Героїв Крут.
Виконавчі органи
Одеської міської ради

Узгодження планів природоохоронних заходів.

Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

ЛЮТИЙ

Розробка заходів щодо підготовки житлового фонду та підприємств комунального господарства до роботи у весняно-літній період 2012 р.

Департамент міського господарства
Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови.
Виконавчі органи
Одеської міської ради

БЕРЕЗЕНЬ

Проведення заходів, присвячених Міжнародному жіночому дню                          8 березня.
Виконавчі органи
Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених дню народження Т.Г. Шевченка. 
Виконавчі органи
Одеської міської ради

ПРОТЯГОМ КВАРТАЛУ

Семінари-наради з питань організаційної, контрольної та кадрової роботи, вдосконалення системи діловодства та контролю за участю виконавчих органів Одеської міської ради.

Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради,
відділ кадрової роботи Одеської       міської ради
Організація проведення виставок-ярмарків у м. Одесі.
Управління економіки, 
промисловості та інвестицій Одеської міської ради

Проведення брифінгів з керівниками виконавчих органів Одеської міської ради.
Підтримка роботи офіційного сайту міста Одеси, оприлюднення на ньому регуляторних актів, тендерної документації виконавчих органів Одеської міської ради.
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Участь у засіданнях колегії та експертно-перевірочної комісії Державного архіву Одеської області.
Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради

Участь в регіональних, національних та міжнародних інвестиційних заходах (форумах, конференціях, виставках, ярмарках, семінарах тощо) з метою презентації інвестиційних проектів, які реалізуються на території міста Одеси, покращення інвестиційного іміджу м. Одеси.
Управління економіки,  
промисловості та інвестицій   Одеської  міської  ради

IV. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Підготовка звітів відповідно до визначеного чинним законодавством порядку перед Одеською обласною державною адміністрацією з питань виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень у
ІІ півріччі 2012 року.			
Виконавчі органи
Одеської міської ради

Про зняття з контролю виконаних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради та розпоряджень міського голови.
Виконавчі органи 
Одеської міської ради

	Здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, легалізацією  виплати заробітної плати та зайнятості населення.
	Здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці та за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг і компенсацій за роботу в шкідливих умовах.
Департамент праці та соціальної 
політики Одеської міської ради

	Проведення перевірок виконання природоохоронних заходів та додержання природоохоронного законодавства на підприємствах міста відповідно до звернень громадян.
Проведення моніторингу атмосферного повітря в м. Одесі відповідно до «Концепції охорони атмосферного повітря у м. Одесі», подовженої                          до 2015 року рішенням Одеської міської ради від 29.04.2011р. №716-VІ та розпорядженням міського голови від 10.08.2009р. №1682-01р.
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

	Аналіз ефективності й доцільності співпраці зі спорідненими містами та міжнародними організаціями, членом яких є місто Одеса.
Департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради

Підготовка та оприлюднення звітів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» про задоволення запитів на інформацію, розпорядниками якої є виконавчі органи Одеської міської ради.
Виконавчі органи
Одеської міської ради

	Здійснення контролю за поліпшенням забезпечення перевезень пасажирів та виконанням умов договору.
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

Виїзди за місцем проживання заявників з метою перевірки  достовірності та повноти фактів, викладених у зверненнях громадян, та наслідків вирішення питань, викладених у звітах, які надсилаються виконавчими органами Одеської міської ради на доповідь керівництву для детального вивчення питань, викладених у зверненнях, у ході підготовки особистого прийому міського голови. 
Управління звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради


Керуюча справами							Т. Герасименко

