Проєкт
 
Про орієнтовний поточний план роботи Виконавчого комітету Одеської міської ради на ІIІ квартал 2021 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 IІІ квартал 2021 року (додається).

2. Доручити Виконавчим органам Одеської міської ради у строк                       до 09 вересня 2021 року надати в.о. заступника міського голови – керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради Бриндаку О.Б. звіт  про виконання орієнтовного поточного плану роботи Виконавчого комітету Одеської міської ради на ІІІ квартал 2021 року, погоджений з міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Труханова Г.Л., секретаря міської ради Коваля І.М., першого заступника міського голови Кучука М.І., заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Бедрегу С.М., в.о. заступника міського голови – керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради Бриндака О.Б., заступника міського голови Вугельмана П.В., заступника міського голови Жемана Д.О., в.о. заступника міського голови Толмачова О.Г. 

Міський голова									Г. Труханов


В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак

 
Вик.: Броварська
      (Гладко-Прохоренко 722-92-94)
 Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 
№ 
 
ОРІЄНТОВНИЙ ПОТОЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА ІІІ КВАРТАЛ 2021 РОКУ

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

ЛИПЕНЬ

Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в м. Одесі на одну особу за квітень – червень 2021 року.
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

	Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 липня 2017 року № 273 «Про створення місцевого матеріального резерву м. Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                 «Про внесення змін до Міської цільової програми надання соціальних послуг                та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси                   на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                від 24 грудня 2020 року № 19-VIIІ».
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

СЕРПЕНЬ

Про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади            за І півріччя 2021 року.
Про схвалення проєкту рішення Одеської міської ради «Про прогноз бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» та внесення його на розгляд Одеській міській раді.

Департамент фінансів Одеської міської ради

Про затвердження нагородження Почесною грамотою Виконавчого комітету Одеської міської ради.

Відділ кадрової роботи Одеської міської ради
Про затвердження детального плану території у межах вулиць: Промислової, Хімічної, Михайла Грушевського та Плієва у місті Одесі.

Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради

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

Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 вересня 2018 року № 409 «Про створення конкурсної комісії з обрання незалежних членів наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради».  
Департамент аналітики та контролю Одеської міської ради


ВЕРЕСЕНЬ

Про орієнтовний поточний план роботи Виконавчого комітету Одеської міської ради на IV квартал 2021 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради

Про створення спостережних комісій в районних адміністраціях Одеської міської ради.

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

Районні адміністрації Одеської міської ради

ІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТА МОЖЛИВОГО РОЗГЛЯДУ 
НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про продовження строку проживання сім’ї Попової у житловому приміщенні із фонду житла для тимчасового проживання.

Департамент міського господарства Одеської міської ради
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення           «Про надання згоди на списання з балансу Виконавчого комітету Одеської міської ради основних засобів».
Адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєктів рішень           «Про надання згоди на списання з балансу закладів охорони здоров’я                   м. Одеси основних засобів».
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Про затвердження переліку суб’єктів господарювання міста Одеси, що відносяться до категорій цивільного захисту.

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення            «Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку культури                 в  м. Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4203-VII».
Департамент культури та туризму Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення           «Про затвердження статутів закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси у новій редакції».

Департамент освіти та науки Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення              «Про встановлення вартості харчування вихованців в установах, підпорядкованих Службі у справах дітей Одеської міської ради, на 2021 рік».
Про створення (поповнення) прийомної сім’ї.
Про створення (поповнення) дитячого будинку сімейного типу.

Служба у справах дітей Одеської міської ради

Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


Про вдосконалення структури Відділу кадрової роботи Одеської міської ради.
Відділ кадрової роботи Одеської міської ради

Про затвердження переліку диспетчерських пунктів на кінцевих зупинках міських маршрутів загального користування.

Департамент транспорту, зв’язку та 
організації дорожнього руху 
Одеської міської ради

Про призначення районної адміністрації Одеської міської ради замовником робіт з розробки проєктно-кошторисної документації та виконання робіт з будівництва, ремонту, реконструкції об’єктів житлового фонду, об’єктів благоустрою, об’єктів соціально-культурної сфери, інших об’єктів комунальної власності та загального користування, розташованих                     у місті Одесі. 
Про визначення відповідності будинків, споруд та приміщень санітарно-технічним вимогам.
Про переведення дачних (садових) будинків, розташованих на території району, у житлові будинки.

Районні адміністрації Одеської міської ради

Про розгляд справ про адміністративне правопорушення.

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

Про затвердження детального плану території у межах: Люстдорфської дороги, вул. Левітана, вул. 2-ї Лінії 6-ї ст. Люстдорфської дороги та               вул. Тополиної у місті Одесі.
Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради

Про демонтаж тимчасових споруд.
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення           «Про внесення змін до Міської комплексної програми збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4199-VІІ».
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення          «Про збереження автентичних елементів міського дизайну, що мають історичну та художню цінність, на території міста Одеси (у новій редакції)».
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення           «Про створення та проведення постійно діючої експозиції у стереобаті бельведеру (Воронцовська колонада) по пров. Воронцовському, 2                   у Приморському районі міста Одеси». 
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади міста Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташованого у місті Одесі.
Про передачу нежитлових приміщень, будівель та споруд в оперативне управління та господарське віддання виконавчим органам, комунальним підприємствам та установам Одеської міської ради.
Про закріплення майна комунальної власності територіальної громади міста Одеси за балансоутримувачем.
Департамент комунальної власності Одеської міської ради

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

Управління реклами Одеської міської ради

Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії  для суб’єктів господарювання.
Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Одеси, яким здійснюватиметься надання безповоротної фінансової допомоги, що беруть участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Про визначення Управління капітального будівництва Одеської міської ради замовником проєктування та виконання робіт на об’єктах міста.
Про передачу об’єктів на баланс експлуатуючим підприємствам.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

III. ЗАСІДАННЯ КОМІСІЙ ТА РОБОЧИХ ГРУП, СТВОРЕНИХ 
ЗГІДНО З РІШЕННЯМИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯМИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Про хід виконання рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 10 червня 2010 року № 271 «Про створення колегіального дорадчого органу з питань охорони об’єктів культурної спадщини (Координаційної ради) при виконавчому комітеті Одеської міської ради».
Про хід виконання рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 14 липня 2011 року № 512 «Про затвердження Положення про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги».
Про хід виконання рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 15 серпня 2013 року № 329 «Про міську тристоронню соціально-економічну раду».
Про хід виконання рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 30 січня 2014 року № 27 «Про створення постійної комісії з інвентаризації, обліку та визначення балансоутримувачів об’єктів монументального мистецтва, елементів декоративного оснащення об’єктів благоустрою, меморіальних пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних та пам’ятних дощок на території міста Одеси, які не належать до об’єктів культурної спадщини».
Про хід виконання рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 липня 2014 року № 130 «Про затвердження Положення про Піклувальну раду Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради (у новій редакції)».
Про хід виконання рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 29 грудня 2016 року № 425 «Про створення комісії з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, на правах власності або користування».
Про хід виконання рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 квітня 2018 року № 158 «Про створення міської комісії з розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України або брали участь у бойових діях на території інших держав, про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення».
Про хід виконання рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 травня 2018 року № 210 «Про створення міської комісії                               з розгляду заяв про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».
Про хід виконання рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 вересня 2018 року № 394 «Про створення комісій з питань захисту прав дітей у м. Одесі».
Про хід виконання рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради  від 27 вересня 2018 року № 407 «Про створення міської комісії                          з розгляду кандидатур на присвоєння почесного звання України                          «Мати-героїня».
Про хід виконання рішення Виконавчого комітету Одеської міської  ради від 25 червня 2020 року № 220 «Про затвердження складу історико-топонімічної комісії при виконавчому комітеті Одеської міської ради та її Положення».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 27 лютого       2007 року № 106-01р «Про створення Координаційної ради керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 13 червня                  2012 року № 579-01р «Про створення Координаційної ради з питань патріотичного виховання дітей і молоді при Одеському міському голові».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 20 вересня                  2013 року № 1009-01р «Про затвердження Положення та складу постійної комісії з контролю за організацією харчування в медичних установах, закладах освіти, притулках для дітей, дитячих будинках і їдалень для малозабезпечених громадян».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 16 вересня                   2014 року № 837 «Про створення Міського координаційного штабу з питань соціальної підтримки громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 19 листопада                   2014 року № 1150 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови студентам вищих навчальних закладів м. Одеси».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 04 березня                2015 року № 169 «Про створення робочої групи з питань розвитку туризму».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 14 липня                2015 року № 646 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 16 вересня                2015 року № 886 «Про створення робочої групи з надання допомоги ветеранам війни та сім’ям загиблих (померлих) воїнів на території інших держав, під час воєнних дій та конфліктів на території України,                                   які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 15 лютого       2016 року № 89 «Про створення координаційної ради із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету міста Одеси». 
Про хід виконання розпорядження міського голови від 19 серпня                       2016 року № 827 «Про створення постійної консультативної ради з питань планування територій міста Одеси». 
Про хід виконання розпорядження міського голови від 29 вересня                      2016 року № 970 «Про створення робочої групи з питань взаємодії                              з громадськими організаціями учасників антитерористичної операції».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 01 березня                   2018 року № 109 «Про створення міської координаційної ради з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 25 травня                  2018 року № 441 «Про створення робочої групи з питань відновлення та вдосконалення спортивної інфраструктури міста Одеси».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 25 квітня                    2018 року № 297 «Про створення міської координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 03 вересня                   2018 року № 779 «Про створення міської робочої групи з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації зайнятості населення та підвищення заробітної плати до середньомісячного рівня по м. Одесі». 
Про хід виконання розпорядження міського голови від 03 жовтня                  2018 року № 880 «Про формування Молодіжної ради при Одеському міському голові».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 14 серпня               2019 року № 727 «Про створення конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору суб’єктів малого і середнього підприємництва на отримання фінансової підтримки з бюджету м. Одеси».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 16 березня             2020 року № 231 «Про додаткові заходи щодо створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю в м. Одесі».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 18 червня             2020 року № 515 «Про створення робочої групи з питань забезпечення протезно-ортопедичними виробами осіб з інвалідністю».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 22 червня             2020 року № 525 «Про створення робочої групи з імплементації заходів          в рамках участі Одеси в мережі креативних міст ЮНЕСКО за напрямом література».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 04 січня               2021 року № 01 «Про створення Ради «Одеське об’єднання національностей» при Одеському міському голові».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 14 квітня              2021 року № 257 «Про створення міжвідомчої робочої групи з питань увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, похованих у районі 6-го км Овідіопольської дороги в м. Одесі».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 30 квітня              2021 року № 311 «Про створення робочої групи з питань розробки проєкту Правил благоустрою території міста Одеси в новій редакції».







ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

ЛИПЕНЬ

Всесвітній день протидії торгівлі людьми.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради 

СЕРПЕНЬ

Проведення заходів, присвячених 80-й річниці з Дня початку героїчної оборони Одеси від нацистських окупантів у роки Другої світової війни.

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених Дню пам’яті Захисників України.  
Проведення заходів щодо святкування Дня Державного Прапора України.
Проведення заходів щодо святкування 30-ї річниці Незалежності України.
Виконавчі органи Одеської міської ради


ВЕРЕСЕНЬ

Проведення заходів щодо відзначення Дня знань.
Святкування Дня міста Одеси.
Проведення заходів щодо відзначення Дня партизанської слави.

Виконавчі органи Одеської міської ради

ПРОТЯГОМ КВАРТАЛУ

Апаратні наради, у тому числі дистанційні, із заступниками міського голови, керівниками виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради.
Дистанційні засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (у разі потреби).
Щопонеділка				Виконавчі органи Одеської міської 
ради

Проведення у режимі онлайн семінарів-нарад та вебінарів 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

Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради

V. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Надання до Одеської обласної державної адміністрації звітів про виконання у І півріччі 2021 року делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
До 10 липня 2021 року.
Відповідно до розпорядження міського голови від 28 квітня 2016 року № 370 «Про організацію виконання виконавчими органами Одеської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади та звітування про це перед Одеською обласною державною адміністрацією».

Виконавчі органи Одеської міської ради

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

Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради
	
Здійснення контролю за готовністю формувань цивільного захисту та спеціалізованих служб цивільного захисту міста до дій за призначенням.
Вжиття заходів щодо безпечної експлуатації персонального легкого  електротранспорту на території Траси здоров’я в період курортного сезону.

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

Здійснення контролю за поліпшенням забезпечення перевезень пасажирів та виконанням умов договору.
Здійснення контролю за безпекою дорожнього руху (в частині порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів).

Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

Забезпечення здійснення постійного моніторингу соціально-економічної та громадсько-політичної ситуації у районі, систематичне інформування міського голови.
Забезпечення організації виконання на території району розпорядчих документів Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради та міського голови, контролю за виконанням функціональними виконавчими органами Одеської міської ради зазначених документів на території району, систематичне інформування міського голови.

Районні адміністрації Одеської міської ради

Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг та посадовими особами регіональних та/або місцевих дозвільних органів термінів розгляду та прийняття рішень.

Департамент надання 
адміністративних послуг Одеської міської ради

Проведення перевірок пам’яток історії міста Одеси, архітектури та містобудування з метою забезпечення належного їх використання та запобігання порушенням у сфері охорони культурної спадщини.

Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Вжиття превентивних заходів з питань охорони праці, своєчасного  проведення атестації робочих місць, за умовами праці на підприємствах,          в організаціях та установах, що перебувають у комунальній власності, а також надання пільг та компенсацій, пов’язаних з її результатами.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Проведення перевірок виконання природоохоронних заходів та додержання чинного природоохоронного законодавства України на підприємствах міста відповідно до звернень громадян.

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Проведення правової експертизи проєктів рішень Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства України та правилам юридичної техніки.
Проведення правового аналізу на предмет відповідності чинному законодавству України проєктів договорів, що укладаються від імені Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради та міського голови.

Юридичний департамент Одеської міської ради

Здійснення контролю за порядком розміщення реклами в місті Одесі.

Управління реклами Одеської міської ради

	Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням коштів головними розпорядниками бюджетних коштів у межах повноважень.

Департамент фінансів Одеської міської ради

	Здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням комунального майна, що знаходиться в управлінні виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради.

Департамент комунальної власності Одеської міської ради

Здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих Службі у        справах дітей Одеської міської ради комунальних установ:                               «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області», «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Служба у справах дітей Одеської міської ради

Здійснення контролю за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається підпорядкованими Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради лікувально-профілактичними установами на основі галузевих медичних стандартів.

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Здійснення перевірок, які не належать до заходів державного нагляду (контролю) на підприємствах та в установах, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси.

Департамент аналітики та контролю Одеської міської ради  
  
Проведення перевірок додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території міста Одеси.
Здійснення контролю за належним виконанням заходів із благоустрою території при виконанні робіт з ремонту або реконструкції існуючих об’єктів благоустрою, а також при будівництві нових.

Департамент з благоустрою міста Одеської міської ради    



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак















