
                                                                                

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ 

ПОЛОГІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

17 березня 2016 року                                                              № 3  

 

Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету 

Пологівської міської ради на ІІ квартал 2016 року 
 
 

       Заслухавши інформацію секретаря виконавчого комітету міської ради 
Ковалевської О.А. про план роботи виконавчого комітету Пологівської 
міської ради на ІІ квартал 2016 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 міської ради 

ВИРІШИВ: 
 

       1.Затвердити План роботи виконавчого комітету Пологівської міської 
ради на ІІ квартал 2016 року (додається). 
 

       2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови, секретаря виконавчого комітету, керівників виконавчих органів 
міської ради. 

 

 

Перший заступник міського голови                                   Ю.В. Вєтров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                     Рішення   
                                                                                                     виконкому 

                                                                                                     від 17.03.2016 № 3  

П  Л  А  Н 

роботи виконавчого комітету Пологівської міської ради 

 на ІІ квартал 2016 року 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу, назва документу Виконавець Строк 

виконання 

 І. Перелік документів органів 
виконавчої влади вищого рівня, 
розпоряджень голови 
райдержадміністрації, міського 
голови, що розглядатимуться в 
порядку контролю і перевірки 
виконання 

  

1. Розпорядження голови 
райдержадміністрації від 

02.08.2013 №353 «Про Порядок 
контролю за здійсненням органами 
місцевого самоврядування у 
Пологівському районі делегованих 
повноважень органів виконавчої влади» 

Ковалевська О.А. червень 

2. Лист прокуратури про надання 
інформації щодо заборгованості за 
оренду комунального майна  

Семененко О.А. протягом 
кварталу 

3. Запит прокуратури про надання 
протоколів рішень сесії  

Сова Л.А. 
 

протягом 
кварталу 

4. Розгляд запитів депутатів усіх рівнів відділи міської 
ради 

протягом 
кварталу 

 ІІ. Питання для розгляду на 
засіданнях виконавчого комітету 

 

  

5. Про забезпечення вимог законодавства 
щодо  розгляду звернень громадян за І 
квартал 2016 року 

Загальний відділ квітень 

6. Про подання проектів рішень на сесію Жильцова А.В. квітень-червень 

7. Про розгляд проекту змін до міського 
бюджету на 2016рік 

Жильцова А.В.  квітень-червень 

8. Підготовка та подання проектів рішень 
на засідання виконавчого комітету  

Відділи міської 
ради 

квітень-червень 



9.  Про виконання Плану роботи 
виконавчого комітету за І квартал 

Ковалевська О.А. квітень 

10. Про звіт Пологівського відділу поліції 
ГУ Національної поліції в Запорізькій 
області щодо охорони громадського 
порядку 

Колісник С.А. 
Марусенко О.І. 

квітень 

11. Про нагородження обдарованих учнів 
загальноосвітніх шкіл м.Пологи 

Загальний відділ травень 

12. Про  організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2016 року 

Омельчук І.М. травень 

13. Про підсумки роботи комунальних 
дошкільних навчальних закладів 
м.Пологи у 2015-2016 навчальному році 
та підготовку до нового 2016-2017 

навчального року   

Омельчук І.М. червень 

14. Про стан торговельного та побутового 
обслуговування населення м.Пологи 

Колісник С.А. 
Марусенко О.І. 

червень 

15. Підготовка плану роботи виконкому на 
ІІІ квартал 2016 року 

Ковалевська О.А. червень 

 ІІІ. Основні організаційні заходи 

 

  

16. Організація та проведення Дня довкілля  Макаренко С.В. 
Ващук Ю.С. 

квітень 

17. Підготовка матеріалів з метою 
відзначення державних свят, знаменних 
та пам’ятних дат  

Загальний відділ протягом 
кварталу 

18. Участь у семінарах міських та сільських 
голів і секретарів виконкомів місцевих 
рад 

Коноваленко Ю.А. 
Ковалевська О.А. 

протягом 
кварталу 

19. Наради з працівниками апарату 
міськвиконкому 

Загальний відділ щопонеділка 

20. Оперативні наради із заступниками 
міського голови, секретарями ради та 
виконкому 

Коноваленко Ю.А. щодня 

21. Наради з керівниками підвідомчих 
комунальних підприємств 

Загальний відділ щопонеділка 

22. Наради з керівниками підвідомчих 
комунальних установ освіти та культури 

Загальний відділ щомісяця 

23. Проведення нарад з головами 
квартальних комітетів 

Сова Л.А. протягом 
кварталу 

24. Проведення засідань адміністративної 
комісії 

Марусенко О.І. 
 

протягом 
кварталу 

25. Проведення засідань комісії по наданню 
матеріальної допомоги 

Загальний відділ протягом 
кварталу 



 26. Проведення засідань комісії по 
житловим питанням 

Ващук Ю.С. протягом 
кварталу 

27. Підготовка матеріалів до перевірки  
по очищенню влади  

Загальний відділ травень  

 ІV. Основні культурно-масові заходи 

 

  

28. Організація та проведення Дня гумору КБК «Гірник» 
ПМР 

квітень 

29. Підготовка та проведення заходів, 
пов’язаних із 30-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи  

Ковалевська О.А. 
КБК «Гірник» 

ПМР 

квітень 

30. Підготовка та проведення заходів до  
Днів пам’яті та примирення, 
присвячених пам’яті жертв Другої 
світової війни, та до Дня Перемоги 

Ковалевська О.А. 
Загальний відділ 

КБК «Гірник» 
ПМР 

травень 

31. Організація та проведення заходів до 
Міжнародного Дня захисту дітей  

КБК «Гірник» 
ПМР 

червень 

32. Підготовка та проведення заходів до  
Дня Скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні 

Ковалевська О.А. 
Загальний відділ 

КБК «Гірник» 
ПМР 

червень 

33. Підготовка та проведення заходів до  
Дня Конституції України 

Ковалевська О.А. 
Загальний відділ 

КБК «Гірник» 
ПМР 

червень 

   

 

 

 

Секретар  виконкому                                                         О.А. Ковалевська 

 


