УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 22.12.2011 № 365рг
м. Красноармійськ

Про план заходів виконавчих
органів на 2012 рік

На виконання вимоги Регламенту роботи виконавчого комітету міської ради,
затвердженого рішенням виконкому від 26.11.2010 №451 та керуючись статтями
42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, -

1. Затвердити план основних заходів виконавчих органів міської ради
на 2012 рік (додається).

2. Зняти з контролю розпорядження міського голови від 18.12.2009 № 300рг
“Про план заходів виконавчих органів на 2011 рік”, як виконане.

3. Координацію виконання розпорядження покласти на організаційноконтрольний відділ виконкому міської ради (Довгаль).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами
виконкому міської ради Ярову Н.П.

В..о.міського голови

Г.О.Гаврильченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 22.12.2011 № 365рг

№
з/п
1
1

2

3

4

5

6

7

ПЛАН
основних заходів виконавчих органів Красноармійської міської ради
на 2012 рік
Дата
Назва питання
прове
Виконавець
Відповідальний
дення
2
3
4
5
I. Розглянути на засіданні виконкому міської ради:
Про стан роботи зі зверненнями
18.01. Черник С.Ю.
Ярова Н.П.
громадян у 2011 році
2012 начальник відділу керуючий справами
по роботі зі
виконкому міської
зверненнями
ради
громадян міської
ради
Про хід виконання розпорядження 18.01. Поліщук В.І.
Балашов В.Ю.
голови облдержадміністрації від
2012 голова комітету з
заступник міського
19.11.2011 №614 «Про заходи та
фізичної культури голови
підготовку проведення у 2012 році
та спорту
в Донецькій області року спорту та
здорового способу життя»
Про підсумки виконання
15.02. Богославська Н.М. Штутман В.В.,
Програми економічного і
2012 начальник
заступник міського
соціального розвитку
управління
голови, начальник
м.Красноармійська за 2012 рік
економіки та
фінансового
пріоритетного
управління
розвитку міської
ради
Про стан виконавської
15.02. Довгаль С.П.
Ярова Н.П.,
дисципліни у виконавчих органах
2012 начальник
керуючий справами
Красноармійської міської ради у
організаційновиконкому міської
2011 році
контрольного
ради
відділу міської
ради
Про хід виконання розпорядження 15.02. Дмитрієва О.Д.
Мєщан О.М.,
голови ОДА від 13.04.2010 №195
2012 начальник
заступник міського
«Про затвердження плану заходів
управління
голови
щодо створення безперешкодного
містобудування та
життєвого середовища для осіб з
архітектури
обмеженими фізичними
міської ради
можливостями в Донецькій
області на 2010-2015 роки
«Безбар’єрна Донеччина»
Про хід виконання Програми
21.03. Толмачов М.І.,
Балашов В.Ю.,
зайнятості населення
2012 директор
заступник міського
м.Красноармійськ за 2011 рік
Красноармійсьголови
кого центру
зайнятості
Про хід виконання делегованих
21.03. Волкова Т.О.,
Штутман В.В.,

3

8

9

10

повноважень органів виконавчої
влади з питань забезпечення,
відповідно до законодавств,
пільгових категорій населення
лікарськими засобами та
виробами медичного призначення
Про підсумки роботи житловокомунального господарства в
опалювальний період 2010-2011
років і завданнях по підготовці до
нового опалювального сезону
2012-2013 років
Про готовність підприємств
торгівлі, громадського
харчування, ринків до роботи у
весняно-літній період

2012

головний лікар
центральної
районної лікарні

заступник міського
голови, начальник
фінансового
управління

18.04.
2012

Ярощук А.М.,
начальник
житловокомунального
відділу міської
ради
Костенко М.Л.,
головний лікар
Красноармійської
санепідемстанції

Капінус В.Г.,
заступник міського
голови

18.04.
2011

Штутман В.В.,
заступник міського
голови, начальник
фінансового
управління
Гаврильченко Г.О. –
в.о. міського голови

Про хід виконання розпорядження
голови ОДА від 25.03.2009 №115
«Про заходи з підвищення
безпеки дорожнього руху в
Донецькій області на 2009-2012
роки»
Про хід виконання Програми
економічного і соціального
розвитку міста Красноармійська у
1 кварталі 2012 року

18.04.
2012

Давидов О.В.,
в.о. начальника
КП «Управління
міського
господарства»

16.05.
2012

Штутман В.В.,
заступник міського
голови, начальник
фінансового
управління

12

Про організацію літнього
оздоровлення дітей та підлітків в
м.Красноармійськ у 2012 році

16.05.
2012

13

Про хід виконання делегованих
повноважень органів виконавчої
влади з питань забезпечення
розвитку фізичної культури та
спорту в місті Красноармійську
Про стан роботи в місті щодо
погашення заборгованості по
заробітній платі на підприємствах
м.Красноармійськ

16.05.
2012

Богославська Н.М.
начальник управління економіки та
пріоритетного
розвитку міської
ради
Костюченко В.В.,
голова комітету у
справах сім’ї та
молоді
міської
ради
Поліщук В.І.,
голова комітету з
фізичної культури
та спорту

Штутман В.В.,
заступник міського
голови, начальник
фінансового
управління

15

Про стан питного водопостачання
та водовідведення мешканцям
м.Красноармійськ у 2012 році

20.06.
2012

16

Про хід виконання рішення
виконкому від 15.09.2010 №356
«Про затвердження заходів щодо

20.06.
2012

Бонзюх І.П.,
начальник
управління праці
та соціального
захисту населення
міської ради
Дітковский М.І.
директор КП
«Красноармійськтепломережа»
Волкова
Т.О.,
головний
лікар
Красноармійської

11

14

20.06.
2012

Балашов В.Ю.,
заступник міського
голови

Балашов В.Ю.,
заступник міського
голови

Капінус
В.Г.
заступник міського
голови
Штутман В.В.,
заступник міського
голови, начальник

4
виконання Загальнодержавної
програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період
до 2016 року в м.Красноармійськ»
17

Про стан роботи зі зверненнями
громадян за І півріччя 2012 року

18.07.
2012

18

Про хід виконання рішення
виконкому Красноармійської
міської ради від 20.01.2011 №4
«Про затвердження Програми
правової освіти населення
м.Красноармійськ на 2011-2015
роки»
Про хід виконання Програми
економічного та соціального
розвитку міста Красноармійськ за
1 півріччя 2012 року

18.07.
2012

20

Про стан виконавської
дисципліни у виконавчих органах
Красноармійської міської ради

15.08.
2012

21

Про підготовку шкіл міста до
нового 2012-2013 навчального
року

15.08.
2012

22

Про готовність підприємств
житлово-комунального
господарства до роботи в осінньозимовий період 2012-2013 років

19.09.
2012

23

Про стан виконання делегованих
повноважень та стан соціальнотрудових відносин на
підприємствах міста
Красноармійська

19.09.
2012

24

Про стан роботи зі зверненнями
громадян за 9 місяців 2012 року

17.10.
2012

25

Про хід виконання розпорядження

17.10.

19

15.08.
2012

центральної
районної лікарні

фінансового
управління

Черник С.Ю.,
начальник відділу
по роботі зі зверненнями громадян
міської ради
Червінчак В.В.,
начальник
Красноармійського міськрайонного
управліня юстиції

Ярова Н.П.,
керуючий справами
виконкому міської
ради

Богославська Н.М.
начальник
управління
економіки та
пріоритетного
розвитку міської
ради
Довгаль С.П.,
начальник
організаційноконтрольного
відділу міської
ради
Оніпко Т.М.,
начальник
міського відділу
освіти
Ярощук А.М.
начальник
житловокомунального
господарства
Бонзюх І.П.,
начальник
управління праці
та соціального
захисту населення
міської ради
Черник С.Ю.
начальник відділу
по роботі зі
зверненнями
громадян міської
ради
Костюченко В.В.,

Штутман В.В.,
заступник міського
голови, начальник
фінансового
управління

Ярова Н.П.,
керуючий справами
виконкому міської
ради

Ярова Н.П.,
керуючий справами
виконкому міської
ради

Балашов В.Ю.,
заступник міського
голови
Капінус В.Г.,
заступник міського
голови

Штутман В.В.,
заступник міського
голови, начальник
фінансового
управління
Ярова Н.П.
керуючий справами
виконкому міської
ради

Балашов В.Ю.,

5

26

27

28

29

міського голови від 07.08.2009
№159рг «Про проведення у
2009-2015 роках в місті
Красноармійську Всеукраїнської
молодіжної акції «Пам’ятати.
Відродити. Зберегти».
Про хід виконання Програми
економічного і соціального
розвитку міста Красноармійська
за 9 місяців 2012 року

Про хід виконання розпорядження
голови ОДА від 30.07.2009 №392
«Про заходи щодо системного
інформування громадськості,
забезпечення безперешкодної
діяльності засобів масової
інформації у м.Красноармійську»
Про стан злочинності та
бездоглядності серед
неповнолітніх в м.Красноармійськ
Про хід виконання розпорядження
голови ОДА від 29.06.2010 №363
«Про затвердження Комплексного
плану заходів на 2010-2015 роки з
виконання в Донецькій області
Загальнодержавної Програми
імунопрофілактики та захисту
населення від інфекційних хвороб
на 2009-2015 роки»

2012

голова комітету у заступник міського
справах сім’ї та голови
молоді
міської
ради

21.11.
2012

Богославська Н.М.
начальник
управління
економіки та
пріоритетного
розвитку міської
ради
Маглеваній Д.Ю.,
начальник відділу
з питань
внутрішньої
політики міської
ради

Штутман В.В.,
заступник міського
голови, начальник
фінансового
управління

Карпенко
Л.В.,
начальник відділу
у справах дітей
Волкова
Т.О.,
головний
лікар
Красноармійської
центральної
районної лікарні

Балашов В.Ю.,
заступник міського
голови
Штутман В.В.,
заступник міського
голови, начальник
фінансового
управління

21.11.
2012

19.12.
2012
19.12.
2012

Мєщан О.М.
заступник міського
голови

II. Організаційно-масові заходи
Термін
проведення
протягом року

№

Назва заходу

1

Засідання консультативних, дорадчих та інших виконавчих
органів міської ради (згідно з квартальними та місячними
планами роботи)

2

Виїзні прийоми громадян міським головою, заступниками
міського голови.

протягом року

3

Проведення телефонного зв’язку “Пряма лінія” населення з
міським головою, заступниками міського голови, начальниками
відділів міської ради

протягом року

4

Робота по формуванню інформаційного простору в місті,
забезпеченню громадських відносин (згідно з квартальними та
місячними планами роботи)

протягом року

6
5

Організація навчання апарату виконкому міської ради

протягом року

6

Робота з органами самоорганізації населення

протягом року

7

Заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним
святам та пам’ятним датам

протягом року

Керуючий справами виконкому
міської ради

Н.П. Ярова

План заходів виконавчих органів Красноармійської міської ради на 2012 рік
підготовлений організаційно-контрольним відділом виконкому міської ради

Начальник організаційно-контрольного
відділу виконкому міської ради

С.П.Довгаль

