
                                                                                    

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ 

ПОЛОГІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня 2016 року                                                              № 3  

 

Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету 

Пологівської міської ради на І квартал 2017 року 
 
 

       Заслухавши інформацію секретаря виконавчого комітету міської ради 
Ковалевської О.А. про план роботи виконавчого комітету Пологівської 
міської ради на І квартал 2017 року та керуючись статтею 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розділом 3 Регламенту виконавчого 
комітету міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської 
ради від 24.12.2015 року №1, виконавчий комітет Пологівської міської ради 

ВИРІШИВ: 
 

       1.Затвердити План роботи виконавчого комітету Пологівської міської 
ради на І квартал 2017 року (додається). 
 

       2.Контроль та координацію роботи по виконанню Плану роботи покласти 
на секретаря виконавчого комітету Ковалевську О.А. 

 

 

Міський голова                                                               Ю.А.Коноваленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                     Рішення   
                                                                                                     виконкому 

                                                                                                     від 22.12.2016 №3  

П  Л  А  Н 

роботи виконавчого комітету Пологівської міської ради 

 на І квартал 2017 року 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу, назва документу Відповідальні 
 за підготовку 

Строк 

виконання 

 І. Питання для розгляду на засіданнях 
виконавчого комітету 

  

1. Про розгляд проектів рішень 
Пологівської міської ради 

Вєтров Ю.В. 
Жильцова А.В. 

січень-березень 

2. Про розгляд проекту змін до міського 
бюджету на 2017 рік 

Вєтров Ю.В. 
Жильцова А.В. 

січень-березень 

3. Про виконання Плану роботи 
виконавчого комітету за ІV квартал 

2016 року 

Ковалевська О.А.  січень 

4. Про роботу КБК «Гірник» ПМР у 2016 
році та затвердження плану роботи на 
2017 рік 

Колісник С.А. 
Омельчук І.М. 

січень 

5. Про виконання делегованих 
повноважень  щодо запобігання 
бездоглядності неповнолітніх 

Колісник С.А. 
Омельчук І.М. 

січень 

6. Про роботу відділу комунального майна 
та захисту прав споживачів у 2016 році 

Колісник С.А. 
Марусенко О.І. 

січень 

7. Про підготовку комунальних 
підприємств Пологівської міської ради 
до роботи у весняно-літній період 2017 
року  

Макаренко С.В. 
Баленко Ю.О. 

лютий 

8. Про роботу відділу житлово-

комунального господарства, архітектури 
та містобудування у 2016 році 

Макаренко С.В. 
Баленко Ю.О. 

лютий 

9. Про План роботи виконавчого комітету 
на ІІ квартал 2017 року 

Ковалевська О.А. березень 

 Підготовка та подання проектів 
рішень по мірі надходжень 
документів 

  

10. Про надання матеріальної допомоги Ковалевська О.А. 
Омельчук І.М. 

січень-березень 

11. Про розгляд заяв громадян щодо 
житлових питань 

Ковалевська О.А. 
Ващук Ю.С. 

січень-березень 



12. Про розгляд питань опіки та піклування Колісник С.А. 
Омельчук І.М. 

січень-березень 

13. Про присвоєння та зміну поштової 
адреси об’єктам нерухомого майна в 
м.Пологи 

Баленко Ю.О. 

 

січень-березень 

14. Про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами 

Макаренко С.В. 
Ващук Ю.С. 

січень-березень 

15. Про надання дозволу на підключення до 
водопровідної мережі міста 

Макаренко С.В. 
Ващук Ю.С. 

січень-березень 

16. Про затвердження проектно-

кошторисної документації 
Вєтров Ю.В. 
Машко Н.Г. 

січень-березень 

 Питання, які будуть розглядатися на 
засіданнях виконавчого комітету в 
порядку контроля   

  

17. Про виконання рішення виконавчого 
комітету «Про затвердження Плану 
роботи виконавчого комітету 
Пологівської міської ради на ІV квартал 
2016 року» від 15.09.2016 №3 

Ковалевська О.А. січень 

 ІІ. Основні організаційні заходи 

 

  

18. Організація роботи щодо відзначення 
державних свят, знаменних та 
пам’ятних дат  

Ковалевська О.А. 
Шевченко Л.В. 

протягом 
кварталу 

19. Участь у семінарах міських та сільських 
голів і секретарів виконавчих комітетів 
місцевих рад 

Коноваленко Ю.А. 
 Ковалевська О.А. 

протягом 
кварталу 

20. Організація роботи комісій, створених 
за розпорядженням міського голови 

Згідно 
розпорядження 

протягом 
кварталу 

21. Організація роботи щодо розміщення 
інформації на сайті міської ради 

Сова Л.А. 
Ковалевська О.А. 

протягом 
кварталу 

 Проведення нарад   

22. Виробничі наради з працівниками 
апарату міськвиконкому 

Ковалевська  О.А. 
Шевченко Л.В. 

щопонеділка 

23. Оперативні наради із заступниками 
міського голови, секретарями ради та 
виконавчого комітету 

Коноваленко Ю.А. щодня 

24. Наради з керівниками підвідомчих 
комунальних підприємств 

Вєтров Ю.В. 
Колісник С.А. 

Макаренко С.В. 

щопонеділка 

25. Наради з керівниками підвідомчих 
комунальних установ освіти та культури 

Колісник С.А. 
Шевченко Л.В. 

щомісяця 

26. Наради з головами квартальних 
комітетів 

Сова Л.А. протягом 
кварталу 



27. Наради з керівниками та головними 
бухгалтерами комунальних бюджетних 
установ про порядок використання 
бюджетних коштів 

Вєтров Ю.В. 
Жильцова А.В. 

січень-березень 

 Основні питання, які розглядаються 
на апаратних нарадах 

  

28. Про надходження коштів до міського 
бюджету 

  

29. Про стан роботи щодо забезпечення 
життєдіяльності міста та вирішення 
соціально-економічних питань 

  

30. Про стан виконавської дисципліни та 
організації виконання завдань, 
визначених актами законодавства, 
розпорядчими документами Президента 
України та Кабінету Міністрів України, 
розпорядженнями та дорученнями голів 
обласної та районної державних 
адміністрацій, голови міської ради 

  

 Проведення засідань   

31. Засідання виконавчого комітету Ковалевська О.А. третій четвер 
місяця 

32. Засідання комісії по наданню 
матеріальної допомоги 

Ковалевська О.А. 
Омельчук І.М. 

протягом 
кварталу 

33. Засідання комісії по житловим 
питанням 

Ковалевська О.А. 
Ващук Ю.С. 

протягом 
кварталу 

34. Засідання адміністративної комісії Колісник С.А. 
Марусенко О.І. 

протягом 
кварталу 

35. Засідання комісії для вирішення 
земельних спорів щодо меж земельних 
ділянок, що перебувають у власності і 
користуванні громадян, та додержання 
громадянами правил добросусідства на 
території м.Пологи  

Вєтров Ю.В.  
Турейська О.В. 

протягом 
кварталу 

 ІІІ. Основні культурно-масові заходи 

 

  

36. Участь у заходах з нагоди Дня 
Соборності України (22 січня) 

Апарат  
міської ради 

січень 

37. Участь у заходах з нагоди Дня Героїв 
Небесної Сотні (20 лютого) 

Апарат  
міської ради 

лютий 

38. Організація та підготовка заходів з 
нагоди Дня працівників житлово-

комунального господарства 

Ковалевська О.А. 
КЗ «Пологівський 

ЦКД «Гірник» 
ПМР 

березень 



 Основні спортивні заходи 

 

  

39. Кубок міста Пологи з міні-футболу 
серед КФК на приз міського голови 

Колісник С.А. 
КЗ «Пологівський 

ЦКД «Гірник» 
ПМР 

січень 

40. Відкрита першість міста Пологи 

з міні-футболу серед КФК 

 

Колісник С.А. 
КЗ «Пологівський 

ЦКД «Гірник» 
ПМР 

протягом 
кварталу 

41. Відкритий обласний турнір з міні-
футболу серед дівчат, присвячений 8 
Березня 

Колісник С.А. 
КЗ «Пологівський 

ЦКД «Гірник» 
ПМР 

березень 

   

 

 

Секретар  виконкому                                                         О.А. Ковалевська 

 

 

 

 

 


