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21 квітня 2016 року                                                                                        № 12 

 

Про  виконання Плану роботи виконавчого  комітету 

Пологівської  міської ради за І квартал 2016 року 

 

  Заслухавши інформацію секретаря  виконавчого  комітету Ковалевської 
О.А. «Про виконання Плану роботи виконавчого  комітету Пологівської  
міської ради за І квартал 2016 року», керуючись Регламентом виконавчого 
комітету, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Пологівської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

       1. Інформацію «Про виконання Плану роботи виконавчого  комітету 
Пологівської  міської ради за І квартал 2016 року» взяти до відома (додається). 
       2. Заступникам міського голови, секретарю ради та секретарю виконавчого 
комітету посилити контроль за виконанням Плану роботи на ІІ квартал 2016 
року згідно з розподілом обов’язків. 
       3. Рішення  виконавчого  комітету «Про затвердження Плану  роботи 
виконавчого  комітету Пологівської  міської ради на І квартал 2016 року» від 
24.12.2015 №2  з контролю зняти. 
 

Міський голова                                                                    Ю.А.Коноваленко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                Додаток 

                                                                                до рішення виконавчого комітету 

                                                                                Пологівської міської ради 

                                                                                № 12 від 21.04.2016  

  

 

Інформація 

про виконання плану роботи виконавчого комітету 

 за I квартал 2016 року 

  
       Головним завданням, над яким працював виконавчий комітет Пологівської 
міської ради протягом І квартала 2016 року, — це реалізація інтересів 
територіальної громади в межах Конституції та законів України, направлених 
на виконання делегованих виконавчою владою повноважень для підтримки на 
належному рівні життєдіяльності міста, створення сприятливого середовища 
для праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту громадян, підвищення 
рівня довіри до міської влади. 
       Виконавчий комітет протягом I кварталу 2016 року працював відповідно до 
рішення виконавчого комітету від 24.12.2015 № 2 «Про затвердження Плану 
роботи виконавчого комітету Пологівської міської ради на І квартал 2016 

року». 
       Планування здійснювалося згідно з Регламентом роботи виконавчого 
комітету (на квартал та щомісячно). У перспективному плані відображалися 
актуальні питання соціально-економічного розвитку міста, зазначалися основні 
організаційно-масові заходи. 
       При плануванні роботи враховувались пропозиції заступників міського 
голови, секретаря виконавчого комітету, членів виконавчого комітету, 
доручення голови Пологівської райдержадміністрації та міського голови, 
начальників відділів міської ради, поточні проблемні питання, що виникають в 
процесі діяльності міської ради і потребують більш детального вивчення. 
       Відповідно до плану роботи за звітній період проведено 4 засідання 

виконавчого комітету, на яких прийнято всього 145 рішень з питань: 
- надання матеріальної допомоги – 41; 

- оренди комунального майна – 35; 

- житлові питання – 12; 

- присвоєння адреси – 11; 

- затвердження проектно-кошторисної документації – 9; 

- виконання міського бюджету – 7; 

- надання дозволів на підключення до водопровідної мережі міста – 5; 

- інше – 25. 

       Згідно Плану роботи виконавчого комітету на I квартал 2016 року 
розглянуто  основні питання: 

1. Про забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян 
за ІІ півріччя 2015 року (січень). 

2. Про роботу КБК «Гірник» Пологівської міської ради у 2015 році та 
затвердження плану роботи на 2016 рік (січень). 

3. Про розгляд  проекту міського бюджету на 2016 рік. 



4. Про розгляд звіту щодо виконання міського бюджету по доходах та 
видатках за 2015 рік (лютий). 

5. Про розгляд проектів програм міського бюджету на 2016 рік (січень-

березень). 
6. Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської 

ради за 2015 рік (лютий). 
7. Про затвердження плану заходів по підготовці до роботи КУП «Житло-

сервіс» Пологівської міської ради у весняно-літній період 2016 року. 
8. Про затвердження плану заходів по підготовці до роботи водопровідно-

каналізаційних мереж і споруд дільниць ГКП ВКГ «Міськводоканал» 
Пологівської міської ради у весняно-літній період 2016 року. 

       Рішення виконавчого комітету розміщуються на офіційному вебсайті 
Пологівської міської ради. Скарг, зауважень, пропозицій від громадян щодо 
оприлюднених рішень виконавчого комітету не надходило. При оприлюдненні 
рішень виконавчого комітету забезпечується захист персональних даних 
громадян. 
       Протягом І кварталу 2016 року на належному рівні проводилася 
організаційно-масова робота. Відповідно до Плану проведено: 

1. Наради з працівниками міської ради – щопонеділка. 
2. Наради з керівниками підвідомчих комунальних підприємств та установ – 

щопонеділка. 
3. Проведено 4 засідання громадської комісії з надання одноразової 

матеріальної допомоги. 
4. Проведено 3 засідання громадської комісії з житлових питань. 
5. Проведено 3 засідання адміністративної комісії. 
6. Організовано та проведено: новорічні та різдвяні свята, День працівників 

житлово-комунального господарства. 
7. Взято участь у нарадах, семінарах, колегіях, які проводилися районною 

радою та райдержадміністрацією.       
       Станом на 01.04.2016 року видано 55 розпоряджень міського голови з 
основної діяльності та проведено 17 особистих прийомів громадян. 

       Підготовлено План роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ квартал 
2016 року. 
  

Секретар 

виконавчого комітету міської ради                                             О.А.Ковалевська 

 


