І
УКРАЇНА

Л О З ІВ С Ь К А М ІС Ь К А РА ДА
Х А Р К ІВ С Ь К О Ї О Б Л А С Т І
ВИ К О Н А В Ч И Й К ОМІ Т ЕТ

РІШЕННЯ
від

грудня 2016 року

№

Про перспективний план роботи
виконавчого комітету на 2017 рік
Керуючись вимогами п. 2 ст. 40, ч.2 ст.52 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити перспективний план роботи виконавчого комітету
міської ради на 2017 рік (додається).
2. Керівникам виконавчих органів міської ради забезпечити виконання
перспективного плану роботи на 2017 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу
справами виконавчого комітету Шульгінову Л.А.

Міський голова
Третяк, 2-32-70

С.В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
П

О. С. Степанова

Додаток до рішення
виконавчого комітету міської ради
в ід __грудня 2016 року

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
Виконавчого комітету Лозівської міської ради на 2017 рік
№

1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

11

12

Назва питання, яке
заплановане до розгляду
На засіданні виконавчого
комітету
Про підсумки виконання заходів
з благоустрою м. Л озова в 2016
році та їх затвердж ення на 2017
рік.
Про підсумки роботи зі
зверненнями громадян у
виконавчих органах Л озівської
міської ради у 2016 році
Про стан реалізації молодіж ної
політики у м. Л озова у м. Л озова
у 2016 році
Про стан виконання Програми
зайнятості населення Л озівського
регіону на період до 2017 року за
2016 рік по м.Лозова
Про заходи щодо виконання
міського бю дж ету у 2017 році
Про підсумки виконання
міського бю дж ету за 2016 рік
Про затвердження переліку доріг
комунальної власності для
проведення капітального та
поточного ремонтів.
Про затвердження переліку
о б ’єктів ком унальної власності,
ремонт яких планується
здійснити за рахунок місцевого
бю джету у 2017 році.
Про забезпечення безпечної
експлуатації дитячих ігрових та
спортивних майданчиків.

Термін
розгляду

січень

готує

Відповідальний за
підготовку

У правління житловокомунального
господарства та
будівництва
Відділ з питань
діловодства та
звернень громадян

Ж идков О.М.
Залізінський О.М.

лю тий

У правління освіти
молоді та спорту

К уш нір Ю.В.
У рванцева В.М.

лю тий

У правління праці та
соціального захисту
населення

Ж идков О.М.
К іпкало В.В.

Ф інансове
управління
Ф інансове
управління
У правління житловокомунального
господарства та
будівництва
У правління житловокомунального
господарства та
будівництва

Ж идков О.М.
М осенцева Т.С.
Ж идков О.М.
М осенцева Т.С.
Ж идков О.М.
Залізінський О.М.

лю тий

лю тий
лю тий
березень

березень

Ш ульгінова Л.А.
Прасол О.О.

Ж идков О.М.
Залізінський О.М.

березень

У правління житловокомунального
господарства та
будівництва

Ж идков О.М.
Залізінський О.М.

Про проведення щ орічної акції
«За чисте довкілля» та дня
благоустрою у
2017 році.
Про стан медичної допомоги
населенню у 2016 році та
перспективи розвитку охорони
здоров'я у 2017 році.

березень

Ж идков О.М.
Залізінський О.М.

Про організацію оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2017
року

березень

У правління житловокомунального
господарства та
будівництва
К омунальний заклад
охорони здоров’я
«Лозівське
територіально
медичне об ’єднання»
У правління освіти
молоді та спорту

березень

Ж идков О.М.
Ж овтий 1.Ю.

К уш нір Ю.В.
У рванцева В.М.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

У правління освіти
молоді та спорту

Куш нір Ю.В.
У рванцева В.М.

квітень

Ф інансове
управління

Ж идков О.М.
М осенцева Т.С.

травень

Відділ культури

Куш нір Ю.В.
М ихайлова A.B.

Про попередню мережу дитячою нацьких спортивних шкіл
управління у справах молоді та
спорту Л озівської м іської ради
на 2017-2018 навчальний рік
Про підсумки опалю вального
сезону у 2016-2017 років у м.
Лозова.

травень

Управління освіти
молоді та спорту

К уш нір Ю .В.
У рванцева В.М.

травень

Ж идков О.М.
Залізінський О.М.

Про планування підготовки
о б ’єктів ж итлово-комунального
господарства та о б ’єктів
соціально-культурної сфери до
роботи в осінньо-зимовий період
2017 - 2018 років.
Про затвердження попередньої
мережі навчальних закладів
відділу освіти Л озівської міської
ради на 2017/2018 навчальний рік
Про стан роботи зі зверненнями
громадян у 1 півріччі 2017 року у
виконавчих органах Л озівської
міської ради

травень

У правління житловокомунального
господарства та
будівництва
У правління житловокомунального
господарства та
будівництва

Управління освіти
молоді та спорту

Куш нір Ю.В.
У рванцева В.М.

Відділ з питань
діловодства та
звернень громадян

Ш ульгінова Л.А.
Прасол О.О.

Комунальний заклад
охорони зд оров’я
«Л озівське
територіально
медичне о б ’єднання»

Ж идков О.М.
Ж овтий І.Ю.

липень

У правління праці та
соціального захисту
населення

Ж идков О.М.
К іпкало В.В.

липень

У правління праці та
соціального захисту
населення

Ж идков О.М.
К іпкало В.В.

Ф інансове
управління

Ж идков О.М.
М осенцева Т.С.

Фінансове
управління

Ж идков О.М.
М осенцева Т.С.

Про затвердження заходів з
обліку дітей і підлітків
ш кільного віку по м. Л озова на
2017 рік
Про підсумки виконання
міського бю дж ету за І квартал
2017 року
«Про попередню мережу шкіл
естетичного виховання на 20172018 навчальний рік»

Підсумки діяльності лікувальнопрофілактичних закладів що
входять до складу КЗОЗ
«Лозівске ТМ О» за 6 місяців
2017 року.
Про виконання Програми
соціального захисту населення м.
Лозова на 2017-2019 роки за І
півріччя 2017 року.
Про виконання Програми
соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції та їх
сімей на 2017-2019 роки за 1
півріччя 2017 р.
Про підсумки виконання
міського бю дж ету за І півріччя
2017 року
Про заходи щодо складання
проектів міського та місцевих
бю джетів міста на 2018 рік та
прогнозу на 2019-2020 роки

квітень

травень

липень

липень

липень

серпень

Ж идков О.М.
Залізінський О.М.

26

27

28

Про затвердження списків дітей
та підлітків
шкільного віку
Про роботу управління праці та
соціального захисту населення
міської ради з питань
призначення держ авних
соціальних допом ог та ж итлових
субсидій меш канцям м.Л озова за
І півріччя 2017 р.
«Про фактичну мереж у шкіл
естетичного виховання на 20172018 навчальний рік»

29

Про фактичну мереж у дитячоюнацьких шкіл управління у
справах молоді та спорту
Л озівської м іської ради на 20172018 навчальний рік»

ЗО

Про затвердження фактичної
мережі навчальних закладів
відділу освіти Л озівської м іської
ради на 2017/2018
навчальний рік
Про хід підготовки о б ’єктів
ж итлово-комунального
господарства та о б ’єктів
соціально-культурної сфери до
роботи в осінньо-зимовому
період 2017 - 2018 років.
Про роботу управління праці та
соціального захисту населення
міської ради з питань надання
пільг мешканцям м.Л озова за 9
місяців 2017 р.
Про підсумки виконання
міського бю дж ету за 9 місяців
2017 року
Про реалізацію держ авної
політики щодо соціальноправового захисту прав дітей в м.
Лозова
«Про стан розвитку культури у
м істі Л озова у 2017 році»

31

32

33

34

35

36

37

38

Про стан розвитку фізичної
культури та спорту в м. Л озова у
2017 році
Про заходи забезпечення
безперебійного руху транспорту
під час снігопадів, снігових
заметів та ожеледиці.
Про затвердження заходів щодо
пропуску безперебійного
пропуску осінньо-зимових
дощ ових та весняних паводків у
м. Лозова.

У правління освіти
молоді та спорту

Куш нір Ю .В.
У рванцева В.М.

серпень

У правління праці та
соціального захисту
населення

Ж идков О.М.
К іпкало В.В.

вересень

Відділ культури

К уш нір Ю.В.
М ихайлова A.B.

вересень

У правління освіти
молоді та спорту

Куш нір Ю.В.
У рванцева В.М.

У правління освіти
молоді та спорту

Куш нір Ю.В.
У рванцева В.М.

вересень

У правління житловокомунального
господарства та
будівництва

Ж идков О.М.
Залізінський О.М.

жовтень

У правління праці та
соціального захисту
населення

Ж идков О.М.
К іпкало В.В.

Ф інансове
управління

Ж идков О.М .
М осенцева Т.С.

ж овтень

С луж ба у справах
дітей

Ж идков О.М .
Бреж нєва С.А.

листопад

Відділ культури

К уш нір Ю.В.
М ихайлова A.B.

листопад

У правління освіти
молоді та спорту

Кушнір Ю.В.
У рванцева В.М.

листопад

У правління ж итловокомунального
господарства та
будівництва
У правління житловокомунального
господарства та
будівництва

Ж идков О.М.
Залізінський О.М.

серпень

вересень

жовтень

листопад

Ж идков О.М.
Залізінський О.М.

39

40

41
42

Про стан оплати праці на
підприємствах, в установах та
організаціях усіх форм
власності по м.Лозова за 9
місяців 2017 року
Про розгляд проекту міського
бю джету на 2018 рік та прогноз
на 2019-2020 роки
Про умови оплати праці
посадових осіб
Про затвердження
перспективного плану роботи
виконавчого комітету на 2018 рік

грудень

грудень
грудень

грудень

У правління праці та
соціального захисту
населення

Ж идков О.М .
К іпкало В.В.

Фінансове
управління

Ж идков О.М.
М осенцева Т.С.

Фінансове
управління
Організаційний
відділ

Ж идков О.М .
М осенцева Т.С.
Ш ульгінова Л.А.
Третяк І.Б.

ПРОЕКТ ПОГОДЖ ЕНО:

- управління праці та соціального захисту населення;
- управління житлово-комунального господарства та будівництва;
- фінансове управління;
- управління освіти, молоді та спорту;
- відділу культури;
- відділу з питань діловодства та звернень громадян;
- організаційного відділу;
- служби у справах дітей.

