Виконавчий комітет
Миргородської міської ради
Полтавської області

РІШЕННЯ
від 12 грудня 2017 року

№ 658

Про підсумки виконання плану роботи
виконавчого комітету у 2017 році та
план роботи виконавчого комітету
на 2018 рік
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
заслухавши доповідь керуючої справами виконавчого комітету Нікітченко А.Б. про підсумки
виконання плану роботи виконавчого комітету у 2017 році, виконавчий комітет міської ради
в и р і ш и в:
1. Доповідь про підсумки виконання плану роботи виконавчого комітету у 2017 році
взяти до відома.
2. Затвердити план роботи виконавчого комітету на 2018 рік (додається).
3. Зобов’язати керівників структурних підрозділів міської ради при плануванні роботи
на 2018 рік керуватися планом роботи виконавчого комітету.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого
комітету Нікітченко А.Б.

Міський голова

С.П. Соломаха

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
від 12 грудня 2017 року № 658
П Л А Н
роботи виконавчого комітет у
на 2018 рік

Дата

Зміст питань

Відповідальні та виконавці

1

2

4

Про стан роботи та заходи щодо забезпечення
ефективної роботи Центру надання
адміністративних послуг виконавчого комітету
міської ради в умовах змін в законодавстві, що
регламентують його діяльність
Січень

Лютий

Керуюча справами
виконавчого комітету
Нікітченко А.Б.
Центр надання
адміністративних послуг
виконавчого комітету
Миргородської міської ради
(Коротіна О.В.)
Про стан виконання Закону України «Про
Керуюча справами
звернення громадян» за 2017 рік
виконавчого комітету
Нікітченко А.Б.
Відділ інформаційного
забезпечення виконавчого
комітету міської ради
(Логвин В.П.)
Про підсумки виконання міського бюджету за
Фінансове управління міської
2017 рік
ради (Скляр С.М.)
Про стан роботи та фінансово-господарську
Відділ культури міської ради
діяльність відділу культури міської ради за 2017 (Педченко Л.М.)
рік
Про стан роботи з надання соціальних послуг
Управління соціального
населенню міста
захисту населення міської
ради (Ільяшенко Л.М.)
Територіальний центр
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Миргородської міської ради
(Курдюмова Л.Б.)
Центр соціальної реабілітації
дітей – інвалідів міста
(Сіваченко В.М.)
Центр соціальних служб для
сім"ї, дітей та молоді міської
ради (Кір"ян В.В.)

Березень

Про стан виконання договірних зобов’язань
щодо залучення коштів забудовників на
розвиток інженерно-транспортної
інфраструктури міста, надання в тимчасове
користування місця під розміщення зовнішньої
реклами, укладання договорів врегулювання
правовідносин та договорів сервітутного
користування, надання в оренду окремого
конструктивного елементу благоустрою
комунальної власності міста за 2017 рік

Про стан профілактики серцево-судинних та
судинно-мозкових захворювань у місті

Квітень

Травень

Червень

Про підсумки виконання міського бюджету за І
квартал 2018 року
Про організацію оздоровлення дітей і підлітків
влітку 2018 року та дотримання вимог
санітарного законодавства в закладах
проведення оздоровлення
Про стан розвитку фізичної культури і спорту в
місті та про хід виконання рішення виконавчого
комітету від 20 грудня 2016 року № 924 "Про
затвердження плану заходів на 2017 рік щодо
реалізації Національної стратегії з оздоровчої
рухової активності в Україні на період до 2025
року ,,Рухова активність – здоровий спосіб
життя – здорова нація” в м. Миргороді"
Про запобігання соціального сирітства,
подолання бездоглядності та безпритульності
серед дітей міста

Перший заступник міського
голови Швайка С.О.
Заступник міського голови
Павленко С.В.
Управління архітектури та
державного архітектурнобудівельного контролю
міської ради (Бессонова О.І.);
Земельний відділ міської ради
(Зелінська Т.В.);
Відділ споживчого ринку та
підприємництва міської ради
(Гавриш С.А.)
Радник міського голови з
питань охорони здоров'я
Коркішко Н.М.
ЦРЛ (Будний Я.В.)
Фінансове управління міської
ради (Скляр С.М.)
Керуюча справами
виконавчого комітету
Нікітченко А.Б.
Відділ освіти міської ради
(Колибельнік Т.М.)
Відділ фізичної культури і
спорту міської ради
(Подрига Ю.М.)

Секретар міської ради
Гирка Н.О.
Служба у справах дітей
(Усатова Є.П.)
Миргородський відділ поліції
Головного Управління
Національної поліції в
Полтавській області
(Мартиш О.Ю.)
Про стан роботи рад мікрорайонів міста
Секретар міської ради
Гирка Н.О.
Організаційний відділ міської
ради (Артикульна Л.С.)
Про заходи щодо покращення стану
Перший заступник міського
благоустрою місць масового відпочинку
голови Швайка С.О.
громадян та підведення підсумків по
Відділ житлово-комунального
проведенню двомісячника озеленення, чистоти і господарства міської ради
благоустрою в м. Миргороді
(Коркішко М.О.)
Про підсумки виконання міського бюджету за І Фінансове управління міської
півріччя 2018 року
ради (Скляр С.М.)

Про результати енергомоніторингу в
бюджетних установах міста
Липень

Про готовність закладів освіти до нового 20182019 навчального року
Серпень
Про виконання міських заходів щодо
збереження репродуктивного здоров’я жіночого
та підліткового населення міста
Про забезпечення життєдіяльності міста та
підготовку служб міського господарства до
роботи в умовах осінньо-зимового періоду
2018-2019 років
Вересень
Про стан пасажирських перевезень у місті

Жовтень

Про підсумки виконання міського бюджету за 9
місяців 2018 року
Про якість та своєчасність надання екстреної і
невідкладної допомоги жителям міста
Про хід виконання рішення виконавчого
комітету від 27 січня 2016 року № 4 "Про
затвердження Програми захисту прав
споживачів у м. Миргороді на 2016-2020 роки"

Листопад

Грудень

Про стан організації роботи з патріотичного
виховання в навчальних закладах міста

Про підсумки виконання Програми
економічного і соціального розвитку міста
Миргорода на 2018 рік та проект Програми
економічного і соціального розвитку міста
Миргорода на 2019 рік
Про проект міського бюджету на 2018 рік
Про стан організації харчування у навчальних
закладах міста

Заступник міського голови
Павленко С.В.
Відділ муніципальних
ініціатив, інвестицій та
енергоменеджменту міської
ради (Усик Т.Д.)
Керуюча справами
виконавчого комітету
Нікітченко А.Б.
Відділ освіти міської ради
(Колибельнік Т.М.)
Радник міського голови з
питань охорони здоров'я
Коркішко Н.М.
ЦРЛ (Будний Я.В.)
Перший заступник міського
голови Швайка С.О.
Відділ житлово-комунального
господарства міської ради
(Коркішко М.О.)
Заступник міського голови
Павленко С.В.
Відділ економічного
прогнозування міської ради
(Голуб О.В.)
Фінансове управління міської
ради (Скляр С.М.)
Радник міського голови з
питань охорони здоров'я
Коркішко Н.М.
ЦРЛ (Будний Я.В.)
Заступник міського голови
Павленко С.В.
Відділ споживчого ринку та
підприємництва міської ради
(Гавриш С.А.)
Керуюча справами
виконавчого комітету
Нікітченко А.Б.
Відділ освіти міської ради
(Колибельнік Т.М.)
Заступник міського голови
Павленко С.В.
Відділ економічного
прогнозування міської ради
(Голуб О.В.)
Фінансове управління міської
ради (Скляр С.М.)
Керуюча справами
виконавчого комітету
Нікітченко А.Б.
Відділ освіти міської ради
(Колибельнік Т.М.)

Про підсумки виконання плану роботи
виконавчого комітету у 2018 році та план
роботи на 2019 рік

Керуюча справами
виконавчого комітету

Керуюча справами
виконавчого комітету
міської ради Нікітченко А.Б.
Загальний відділ міської ради
(П'ятниця Я.О.)

А.Б. Нікітченко

