УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області
22700 м.Іллінці, вул.Леніна,19 тел.2-35-38

===========================================================

РІШЕННЯ
20.02.2014 року

32 сесія 6 скликання

Про затвердження плану роботи
міської ради на 2014 рік
Керуючись п. 7 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити план роботи міської ради на 2014 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.ЯРЕМЕНКО

1

Додаток
до рішення сесії Іллінецької міської ради 6 скликання від 20.02.2014
року «Про затвердження плану роботи міської ради на 2014 рік»
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
роботи міської ради шостого скликання на 2014 рік.
Перелік основних питань для розгляду
на пленарних засіданнях міської ради на 2014 рік.
Перший квартал
1. Про виконання програми соціально-економічного розвитку за 2013 рік та
затвердження Програми соціального та економічного розвитку міської територіальної громади на 2014 рік.
Готують постійні комісії:
- з питань планування фінансів і бюджету;
- з питань регламенту, забезпечення законності, депутатської
діяльності і етики;
- з питань охорони здоров’я, освіти, культури та соціального
захисту населення;
- з питань управління комунальною власністю територіальної
громади, торгівельного та побутового обслуговування населення та підприємницької діяльності;
- з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища;
- виконком міської ради.
2. Про міський бюджет на 2014 рік.
Готують:
- постійна комісія з питань планування фінансів і бюджету;
- виконком міської ради.
3. Про затвердження звіту про міський бюджет за 2013 рік.
Готує:
- постійна комісія з питань планування фінансів і бюджету.
Другий квартал
1. Про виконання міського бюджету за перший квартал 2014 року.
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Готують:
- постійна комісія з питань планування фінансів і бюджету;
- виконавчий комітет міської ради.
2. Про внесення змін до Правил благоустрою населених пунктів, підпорядкованих Іллінецькій міській раді (місто Іллінці, села Неменка і Борисівка).
Готує:
- постійна комісія з питань управління комунальною власністю
територіальної громади, торгівельного та побутового обслуговування населення та підприємницької діяльності.
Третій квартал
1. Про виконання міського бюджету за перше півріччя 2014 року.
Готують:
- постійна комісія з питань планування фінансів і бюджету;
- виконавчий комітет міської ради.
2. Звіт про роботу виконавчого комітету міської ради по здійсненню делегованих повноважень з питань охорони навколишнього середовища.
Готують:
- постійна комісія з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
середовища;
- виконком міської ради;
- землевпорядники міської ради.
3. Про затвердження міської Програми поводження з побутовими відходами
на 2014-2018 роки.
Готують:
- постійна комісія з питань планування фінансів і бюджету;
- виконавчий комітет міської ради.
Четвертий квартал
1. Про виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2014 року.
Готують:
- постійна комісія з питань планування фінансів і бюджету;
- виконавчий комітет міської ради.
2. Про стан проведення інвентаризації земельного фонду міської ради.
Готують:
- постійна комісія з питань сільськогосподарського вироб3

ництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища; виконком міської ради;
- землевпорядники міської ради.
3. Про хід виконання заходів по виконанню пропозицій та критичних
зауважень, висловлених на зборах громадян за місцем проживання.
Готують:
- постійні комісії міської ради;
- виконком міської ради.
Питання для розгляду на засіданнях
виконавчого комітету міської ради.
Перший квартал
1. Про виконання програми соціально-економічного розвитку за 2013 рік та
затвердження Програми соціального та економічного розвитку міської
територіальної громади на 2014 рік.
Загороднюк С.А., Роїк Ю.П., Попівська О.М., Чигрин Н.А.
2. Про міський бюджет на 2014 рік.
Яременко С.А., Попівська О.М., Загороднюк С.А.
3. Про роботу ДП «Іллінціводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» по
забезпечення міста сталим водопостачанням.
Загороднюк С.А., Томащук Ю.М.
4. Про роботу підприємств, організацій і установ, розташованих на території
міської ради в питаннях благоустрою власних та прилеглих територій.
Виконавчий комітет міської ради, Загороднюк С.А.
Другий квартал
1. Про виконання міського бюджету за перший квартал 2014 року.
Попівська О.М.
2. Про заходи по відзначенню на території міської ради 69-річчя Перемоги
у Великій Вітчизняній війні та забезпечення соціального захисту
ветеранів війни та праці.
Загороднюк С.А., Міська рада ветеранів.
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3. Про роботу групи по охороні громадського правопорядку на території
міської ради.
Загороднюк С.А.
4. Про роботу закладів культури на території Іллінецької міської ради.
Виконавчий комітет, керівники закладів культури.
5. Про роботу фахівців з соціальної роботи відділу соціальної роботи
Іллінецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді на території Іллінецької міської ради.
Артем’єва І.І., Киричук С.П., Маренич Ю.В..
Третій квартал
1. Про виконання міського бюджету за перше півріччя 2014 року.
Попівська О.М.
2. Про заходи по підготовці комунальних служб міста до роботи в осінньозимовий період 2013-2014 років.
Виконавчий комітет міської ради, Загороднюк С.А., Роїк Ю.П.
3. Про відзначення 23-ї річниці Незалежності України.
Загороднюк С.А.
4. Про стан обліку та розгляд заяв, скарг громадян, що надійшли до
виконавчого комітету міської ради.
Пилипенко О.Є.
5. Про підготовку дошкільних навчальних закладів міста до роботи в
осінньо-зимовий період 2014-2015 років.
Завідуючі дошкільних навчальних закладів.
Четвертий квартал
1. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року.
Попівська О.М.
2. Про стан харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста.
Попівська О.М., завідуючі дошкільних навчальних закладів.

5

3. Про роботу виконкому міської ради та виконавчого апарату, комунальних
служб по виконанню критичних зауважень і пропозицій висловлених на
зборах громадян за місцем проживання.
Загороднюк С.А., Роїк Ю.П., Новіков А.М., Сігнаєвський О.В.
4. Про заходи з підготовки та відзначення Новорічних та Різдвяних свят на
території міської ради.
- Виконком міської ради;
- керівники установ, підприємств, організацій
міста, комунальних служб міста;
- закладів культури.

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ПОСТІЙНИХ
КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ
Постійна комісія з питань планування фінансів і бюджету, соціальноекономічного розвитку територіальної громади
І квартал 2014 року
1. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку за 2013 рік
та затвердження Програми соціального та економічного розвитку
міської територіальної громади на 2014 рік.
2. Про міський бюджет на 2014 рік.
3. Про затвердження плану комісії на 1 півріччя 2014 року.
4. Про затвердження плану роботи комісії на 2014 рік.
ІІ квартал 2014 року
1. Про стан виконання міського бюджету за 1квартал 2014 року.
2. Про затвердження плану роботи комісії на 2 півріччя 2014 року.
3. Про заходи по відзначенню на території міської ради 69-ї річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні та забезпечення соціального
захисту ветеранів війни.
ІІІ квартал 2014 року
1. Про стан виконання міського бюджету за 1-е півріччя 2014 року.
2. Про затвердження міської Програми поводження з побутовими
відходами на 2014-2018 роки.
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3. Про розподіл додаткових коштів, що надійшли до міського бюджету.
ІУ квартал 2014 року
1. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року.
2. Про заходи з підготовки та відзначення Новорічних та Різдвяних
свят на території міської ради.
Постійна комісія з питань регламенту, забезпечення законності
депутатської діяльності і етики.
І квартал 2014 року
1. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку за 2013 рік
та затвердження Програми соціального та економічного розвитку міської
територіальної громади на 2014 рік.
2. Про міський бюджет на 2014 рік.
3. Про план роботи міської ради на 2014 рік.
4. Про затвердження плану роботи комісії на 1 півріччя 2014 року.
5. Про участь депутатів міської ради у загальних зборах громадян за
місцем проживання.
ІІ квартал 2014 року
1. Про роботу групи по охороні громадського правопорядку на території міської ради.
2. Про дотримання депутатами міської ради регламенту ради.
3. Про затвердження плану роботи комісії на 2 півріччя 2014 року.
ІІІ квартал 2014 року
1. Про роботу виконавчого комітету міської ради по здійсненню
делегованих повноважень з питань охорони навколишнього середовища.
2. Виконання міського бюджету за перше півріччя 2014 року.
ІУ квартал 2014 року
1. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року.
2. Про хід виконання заходів по виконанню пропозицій та критичних
зауважень, висловлених на зборах громадян за місцем проживання.
Постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури
7

та соціального захисту населення
І квартал 2014 року
1. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку за 2013 рік
та затвердження Програми соціального та економічного розвитку міської територіальної громади на 2014 рік.
2. Про міський бюджет на 2014 рік.
3. Про план роботи міської ради на 2014 рік.
4. Про затвердження плану роботи комісії на 1 півріччя 2014 року.
5. Про роботу ДП «Іллінціводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» по
забезпечення міста сталим водопостачанням..
ІІ квартал 2014 року
1. Про затвердження плану роботи комісії на 2 півріччя 2014 року.
2. Про заходи по відзначенню на території міської ради 69-річчя Перемоги
у Великій Вітчизняній війні та забезпечення соціального захисту
ветеранів війни та праці.
3. Про роботу закладів культури на території Іллінецької міської ради.
ІІІ квартал 2014 року
1. Про виконання міського бюджету за перше півріччя 2014 року.
2. Про підготовку дошкільних навчальних закладів міста до роботи в
осінньо-зимовий період 2014-2015 років.
3. Про відзначення 23-ї річниці Незалежності України.
ІУ квартал 2014 року
1. Про хід виконання заходів по виконанню пропозицій та критичних
зауважень, висловлених на зборах громадян за місцем проживання.
2. Про стан харчування дітей у дошкільних закладах міста.
3. Про заходи з підготовки та відзначення Новорічних та Різдвяних
свят на території міської ради.
4. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року.
Постійна комісія з питань управління комунальною власністю
територіальної громади, торгівельного і побутового обслуговування
населення та підприємницької діяльності
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І квартал 2014 року
1. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку за 2013 рік та
затвердження Програми соціального та економічного розвитку міської
територіальної громади на 2014 рік.
2. Про міський бюджет на 2014 рік.
3. Про план роботи міської ради на 2014 рік.
4. Про затвердження плану роботи комісії на 1 півріччя 2014 року.
5. Про роботу підприємств, організацій і установ, розташованих на території
міської ради в питаннях благоустрою власних та прилеглих територій.
6. Про роботу ДП «Іллінціводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» по
забезпечення міста сталим водопостачанням.
ІІ квартал 2014 року
1. Про виконання міського бюджету за перший квартал 2014 року.
2. Про затвердження плану роботи комісії на 2 півріччя 2014 року.
3.Про внесення змін до Правил благоустрою населених пунктів,
підпорядкованих Іллінецькій міській раді ( місто Іллінці, село Неменка,
село Борисівка).
ІІІ квартал 2014 року
1. Про заходи по підготовці комунальних служб міста до роботи в осінньозимовий період 2014-2015 років.
ІУ квартал 2014 року
1. Про роботу виконкому міської ради та виконавчого апарату,
комунальних служб по виконанню критичних зауважень і пропозицій
висловлених на зборах громадян за місцем проживання.
2. Про заходи з підготовки та відзначення Новорічних та Різдвяних свят на
території міської ради.
Постійна комісія з питань сільськогосподарського виробництва,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
середовища
І квартал 2014 року
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1. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку за 2013 рік
та затвердження Програми соціального та економічного розвитку
міської територіальної громади на 2014 рік.
2. Про міський бюджет на 2014 рік.
3. Про затвердження плану роботи комісії на 1 півріччя 2014 року.
ІІ квартал 2014 року
1. Про виконання міського бюджету за перший квартал 2014 року.
2. Про затвердження плану роботи комісії на 2 півріччя 2014 року.
ІІІ квартал 2014 року
1. Звіт про роботу виконавчого комітету міської ради по здійсненню
делегованих повноважень з питань охорони навколишнього середовища.
ІУ квартал 2014 року
1. Про стан проведення інвентаризації земельного фонду міської ради.
2. Про роботу виконкому міської ради та виконавчого апарату, комунальних служб по виконанню критичних зауважень і пропозицій
висловлених на зборах громадян за місцем проживання.

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Н.ЧИГРИН
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