ПЛАН РОБОТИ НА 2018 РІК
Громадської ради при Покровської міській раді
№
Завдання
з/п

Відповідальний

Термін
виконання

1. Засідання Громадської ради.

Голова Громадської
ради, заступники,
голови комітетів

Щоквартально

Участь у консультаціях із
громадськістю, що проводяться Голова Громадської
2. у форматі круглих столів та
ради, заступники,
публічного громадського
голови комітетів.
обговорення
Голова Громадської
Проведення громадської
3.
ради, заступники,
експертизи.
голови комітетів.
Участь у розгляді проектів
містобудівної документації
«розробка та схема розміщення
Чайка В.А.
4. тимчасових споруд для
здійснення підприємницької
діяльності в м. Покровськ».
Заслухати, інформацію про проведення конкурсів та тендерів
5. послуг за рахунок місцевого бю- Чайка В.А.
джету
Проведення Аудиту доступності
інфраструктури,комунальних
приміщень, Моніторингу по
спеціальній системі збору
інформації про стан и розвиток
інфраструктури, транспортної
6. структури м. Покровськ.
В.В.Харченко, Чайка В.А
(Ремонт доріг за 2017 рік,
будівництво пандусів й витрати
коштів, дорожня карта 2018
р.(запросити виконавців проведених ремонтних робіт)

Протягом року.

Протягом року.

Протягом року

1квартал

Протягом року

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Моніторинг регуляторних актів
міської ради і її виконавчих
Кірсанов М.В.
органів в питаннях дотримання
прав людини.
Заслухати, інформацію про проведення конкурсів та тендерів
Чайка В.А.
послуг за рахунок місцевого бюджету
Аналіз формування та
виконання місцевого бюджету.
Розвиток транспортної
Інфраструктури в
поточному роцi, перспективи
розвитку
та план роботи на 2018 piK
Аналіз виконання робiт
поремонту дорiг
20l7p. та роботи по ремонту
дорiг в
поточному роцi згiдно плану
на 2018р.
Аналіз робота Кп по
благоустрою мicтa,
план розвитку
пiдпрrrемства,покращення
санiтарних норм, пiдготовка до
осiнню-зимового перiоду.
Допомога в організації та
активна участь у заходах
військово-патріотичного й
гуманітарно-соціального
напрямків
Сприяння та участь у всіх
заходах пов’язаних з
обговоренням коригуванням
тарифу на послуги ЖКГ.
Участь в підготовці проектів
рішень міської ради з питань
дотримання прав людини
Робота над відкриттям центру
допомоги людям, які опинились
у скрутному становищі

Протягом року

1квартал

Чайка В.А.

Протягом року

Харченко В.В.

1квартал

Харченко В.В.

Березень квітень

Харченко В.В.

3 квартал

Бабенко Д.Л.

Протягом року

Члени Ради

Протягом року

Кирсанов М.В.

Протягом року

Бабенко Д.Л.

Протягом року

Розгляд звернень громадян,що
17 надійшли до Ради у
Голови комітетів
встановленому порядку
Участь в діяльності профільної
18 депутатської комісії міської
Голови комітетів
ради
Приймати участь у громадських
обговореннях, слуханнях, круглих столах, тренінгах, форумах,
конференціях, семінарах, дискусіях, публічних обговореннях,
опитуваннях, моніторингах та
19
аналізу діяльності міської ради , Члени Ради
здійснювати громадський контроль виконанням за законності
прийнятих рішень та розробка
рекомендацій щодо підвищення
ефективності дій місцевої влади
20 Засідання комітетів

Голова Громадської ради

Голови комітетів

Протягом року
Протягом року

Протягом року

Протягом року

С.Ю.Дорош

