Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 419 від 24.12.2015р.

Про орієнтовний поточний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на I квартал 2016 року
 
	Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 жовтня 2005 року № 754, з метою організації роботи виконавчого комітету Одеської міської ради, враховуючи пропозиції виконавчих органів Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

	1. Затвердити орієнтовний поточний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на I квартал 2016 року (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
Міський голова								Г. Труханов
 
Керуюча справами							О. Оніщенко
 Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.12.2015р. № 419 
 
ОРІЄНТОВНИЙ ПОТОЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА І КВАРТАЛ 2016 РОКУ

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

СІЧЕНЬ

	Про затвердження звіту про виконання у 2015 році Міської цільової програми «Здоров’я» на 2015-2017 роки.
							Департамент охорони здоров’я
							Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення в місті Одесі на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 23 грудня 2011 року № 1630–IV».
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

ЛЮТИЙ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської цільової програми підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни міста Одеси на 2014-2015 роки».
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси 
за 2015 рік.
Про встановлення на 2016 рік лімітів споживання енергоносіїв, водопостачання та водовідведення бюджетними установами, які фінансуються з бюджету м. Одеси.
Про схвалення прогнозу бюджету міста Одеси на 2017 та 2018 роки.
Департамент фінансів Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва  у місті Одесі на 2014-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4203-VI».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення   «Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Одесі на 2016-2018 роки».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення  «Про затвердження Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016-2018 роки».
Департамент економічного 
розвитку Одеської міської ради


Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про затвердження Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016 рік».
							Служба у справах дітей
							Одеської міської ради

Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради.
Департамент документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради


Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання у 2013-2015 рр. Програми розвитку туризму в м. Одесі               на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                           від 21 грудня 2012 року № 2451-VI».
Департамент культури та туризму Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2015 рік».
Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Міської програми «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2017 роки.
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської програми розвитку електротранспорту                   м. Одеси на 2011-2015 роки».
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Програми забезпечення службовим житлом двірників комунальних підприємств «Житлово-комунальний сервіс» у 2008-2017 роках.
Департамент міського господарства Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом на 2014-2017 роки.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської програми патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит» на 2012-2015 роки».
Департамент освіти та науки Одеської міської ради


БЕРЕЗЕНЬ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси                      на 2015 рік».
Про затвердження звіту про виконання у 2015 році Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2017 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 липня 2013 року № 3643-VI.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської програми «Рівність» на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради 19 квітня 2012 року № 1875-VI».
Про затвердження звіту про виконання у 2015 році Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 05 березня 2012 року №84.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання у 2015 році Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення
«Про виконання Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 09 жовтня 2013 року № 3900-VI».
Про затвердження звіту про виконання у 2015 році Міської програми відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами-власниками житлових приміщень на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших житлових приміщень у м. Одесі на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10 вересня 2015 року № 6920-VI.
Департамент економічного 
розвитку Одеської міської ради

	Про затвердження Плану заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи у весняно-літній період 2016 року.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Програми благоустрою околиць міста Одеси на 2012-2015 роки».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Програми передачі з державної до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитків, розташованих на території 
м. Одеси, на 2013-2015 роки».
Департамент міського господарства Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання у 2015 році Міської програми щодо виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року.
							Служба у справах дітей
							Одеської міської ради

Про орієнтовний поточний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на IІ квартал 2016 року.
Департамент документально-
організаційного забезпечення 
Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки».
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Програми створення страхового фонду документації міста Одеси на 2012-2016 роки.
Департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Одесі «Безпечне місто Одеса» на 2014-2016 роки.
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської цільової програми включення центральної історичної частини забудови Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 2013-2015 роки».
Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Програми реконструкції та розвитку парку культури та відпочинку «Преображенський» з меморіальним комплексом у  м. Одесі на 2014-2016 роки.
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Про затвердження звіту про виконання у 2015 р. Програми будівництва (придбання) доступного житла в місті Одесі на 2011-2017 роки.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                 «Про виконання Програми імунопрофілактики та захисту населення міста Одеси від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки».
						Департамент охорони здоров’я
						Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 
«Про виконання Міської цільової програми розвитку молодіжного руху міста Одеси «Одеса молодіжна» на 2013-2015 роки».
Департамент освіти та науки Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення              «Про виконання Програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2015 році».
Департамент з організації роботи Одеської міської ради
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                «Про затвердження Програми розвитку туризму у м. Одесі                                на 2016-2020 роки».
Департамент культури та туризму
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 внесення на розгляд Одеської міської ради проектів рішень                 «Про внесення змін до статутів лікувально-профілактичних установ комунальної власності територіальної громади м. Одеси».
						Департамент охорони здоров’я
						Одеської міської ради

Про призначення управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради замовником поточного ремонту об’єктів культурної спадщини та малих архітектурних форм, що мають історичну та культурну цінність на території міста Одеси.
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 липня 2014 року № 131 «Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Одеси».
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам по факту використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.
Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади     м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, що розташовані у м. Одесі.
Про передачу нежитлових приміщень, будівель та споруд в оперативне управління та господарське віддання комунальним підприємствам, установам та управлінням Одеської міської ради.
Про закріплення майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси за балансоутримувачем.
Департамент комунальної 
власності Одеської міської ради

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для ЖБК, ОСББ, підприємств та відомчих будинків.
Про встановлення тарифів на послуги опалення та гарячого водопостачання для ЖБК, ОСББ та інших підприємств.
Про скасування рішень виконавчого комітету Одеської міської ради щодо встановлення (погодження) тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ОСББ та ЖБК.

Департамент економічного 
розвитку Одеської міської ради

Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

Управління реклами 
Одеської міської ради

Про  затвердження додаткових угод до договорів на право забудови та договорів про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  міста Одеси.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Про додаткову передачу об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства м. Одеси в оренду філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс».
Про передачу теплотрас на баланс КП «Теплопостачання                         міста Одеси».
Про надання згоди на зняття з балансу комунальних підприємств «Житлово-комунальний сервіс» домоволодінь.
Про надання дозволу на проведення приватизації житлових приміщень у сімейних гуртожитках комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».
Про внесення доповнень до списків сімей, які потребують  позачергового надання жилих приміщень у зв’язку із відселенням  з  квартир  та споруд,  що загрожують обвалом, затверджених пунктом 1 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 16 червня 2000 року № 329 «Про затвердження списків сімей, що потребують позачергового відселення з квартир та споруд, що загрожують обрушенням в м. Одесі».

Департамент міського господарства Одеської міської ради

ІII. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

СІЧЕНЬ

Проведення Новорічних та Різдвяних свят.
						Виконавчі органи 
						Одеської міської ради

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
День Соборності та Свободи України.

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради



ЛЮТИЙ

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

Проведення Дня рідної мови.
						Виконавчі органи 
						Одеської міської ради

Свято Масляної.
Культурно-просвітницькі заходи до 145-річчя від дня народження Лесі
Українки.
Департамент культури та туризму Одеської міської ради

БЕРЕЗЕНЬ


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

Проведення Шевченківських днів.
Виконавчі органи
Одеської міської ради


ПРОТЯГОМ КВАРТАЛУ

	Проведення семінарів-нарад з питань вивчення положень Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради та Інструкції з діловодства у виконавчих органах Одеської міської ради.

Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради

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

IV. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

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

Департамент документально-організаційного забезпечення 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.
Підготовка та оприлюднення звітів про діяльність виконавчих органів Одеської міської ради у 2015 році.
Виконавчі органи
Одеської міської ради

Проведення оцінювання ефективності здійснення департаментом комунальної власності Одеської міської ради, управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради, управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, управлінням з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України. 

Робоча група за розпорядженням міського голови

Здійснення моніторингу у сфері праці, зайнятості, показників заробітної плати та своєчасності її виплати, запровадження підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій в оплаті праці.
	Здійснення контролю за охороною праці, своєчасністю проведення атестації робочих місць та наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих умовах за результатами її проведення.
	Про хід виконання у 2016 році основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 05 березня 2012 року № 84.
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.
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон 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

Про хід виконання рішення Одеської міської ради від 24 липня                 2012 року № 2165-VI «Про визначення управління культури та туризму Одеської міської ради уповноваженим органом для укладання договорів про справляння туристичного збору».
Департамент культури та туризму Одеської міської ради



Керуюча справами							      О. Оніщенко 

