УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
від _________2020 року

м. Шепетівка

№ ________

Про план роботи виконавчого
комітету Шепетівської
міської ради на II квартал 2020 р.
Керуючись ст. 52, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Шепетівської міської ради на II квартал
2020 року (додається).
2. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи, покласти на
заступників міського голови згідно з розподілом посадових обов’язків.

Міський голова

Полодюк М. І.

Додаток
до рішення виконкому
від ______2020 р.№ ____
І. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для розгляду на засіданнях виконкому міської ради
у II кварталі 2020 року
Дата
засідання
виконкому

Назва питання

Відповідальний за
підготовку

Строки подання
матеріалу та
оприлюднення
проекту на сайті
міської ради

Доповідають

Квітень
16.04.2020р Про діяльність
громадських
організацій
м. Шепетівка за
2019 рік.

Рачук В. І.
– 27.03.2020р
керуючий справами
виконавчого
комітету.

Драпуля Н.В –
начальник відділу
інформаціної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю.

Травень
2. 2.

21.05.2020р

Про стан
роботи з
багатодітними
сім'ями.

Стасюк
Н. В.
– 01.05.2020р
заступник міського
голови.

Гайдай А. О. начальник
відділу
у
справах сім’ї та
молоді
управління
у
справах
сім’ї,
молоді
та
спорту.

Червень
3.

18.06.2020р

Про роботу
сектора з
питань НС та
ЦЗН за I
півріччя 2020р

Вихівський В. Б. –
перший заступник
міського голови.

29.05.2020р

Дмитрук Л. М. завідувач
сектора з питань
НС та ЦЗН.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ
1. Заходи з нагоди дня Чорнобильської трагедії
Квітень 2020р.

Управління: праці та соціального
захисту населення; освіти;
Відділи: культури, організаційний,
сектор з питань НС та ЦЗН.

2. Заходи з нагоди дня Перемоги у Другій світовій війні
Травень 2020р.
Управління: у справах сім’ї, молоді
та спорту; праці та соціального
захисту населення; освіти; житловокомунального господарства та з
питань врегулювання земельних
відносин.
Відділи: культури; організаційний.
3. Заходи з нагоди Дня матері та Міжнародного дня сім'ї.
Травень 2020р.

Управління: у справах сім’ї, молоді
та спорту; праці та соціального
захисту населення; освіти;
Відділи: культури; організаційний;
ЦСССДМ

4. Заходи з нагоди Дня Європи
Травень 2020р

Управління: у справах сім’ї, молоді
та спорту;освіти;
Відділ: культури; ЦСССДМ

5. Свято останнього дзвінка в загальноосвітніх навчальних закладах міста
Травень 2020р

Управління освіти

6. Випускні вечори в загальноосвітніх навчальних закладах міста
Червень 2020р.

Управління освіти

7. Заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей
Червень 2020р.

8. Заходи з нагоди Дня міста

Управління: у справах сім’ї, молоді
та спорту; праці та соціального
захисту населення; освіти;
Відділ: культури; організаційний;
служба у справах дітей, ЦСССДМ

Червень 2020 р.

Відділи: організаційний, культури,
містобудуваннята
архітектури.управління: житловокомунального господарства та з
питань врегулюванняземельних
відносин, освіти, економічного
розвитку, праці та соціального
захисту населення, ЦСССДМ, у
справах сім’ї, молоді та спорту.

9. Заходи щодо вшанування пам’яті жертв війни в Україні
Червень 2020р.

Управління : освіти, праці та
соціального захисту населення;
Відділи: організаційний; культури;

10. Заходи з нагоди Дня молоді
Червень 2020р.

Управління: освіти,у справах сім’ї,
молоді та спорту; ЦСССДМ

11.Заходи з нагоди Дня Конституції України
Червень 2020р.

Управління освіти;
Відділи: організаційний; культури

12. Заходи з нагоди Всесвітніх та Міжнародних днів: День геолога, День пожежної
охорони, День пам’яті історії та культури, День довкілля, День Чорнобильської трагедії,
День охорони праці,День праці, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,
День матері, День вишиванки, День Європи, День пам’яті жертв політичних репресій,
День банківського працівника, День захисту дітей, День працівників водного
господарства, День журналіста, День медичного працівника, День скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні, День державної служби, День Конституції України, День
молоді.
Квітень – червень 2020р.
Управління: у справах сім’ї;
молоді та спорту; праці та
соціального захисту
населення;
житлово-комунального
господарства та з питань
врегулювання
земельних
відносин;
Відділи:
організаційний,
культури, ЦСССДМ

Засідання:
13. Апаратна нарада.
Щопонеділка

Міський голова Полодюк М.І.

14. Нарада з керівниками комунальних підприємств.
Щовівторка

Перший заступник міського голови
Вихівський В.Б.

15. Засідання міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
Щомісячно

Міський голова Полодюк М.І.

16. Засідання житлової комісії.
Третій понеділок кожного місяця

Перший заступник міського голови
Вихівський В.Б.

17. Комісія з питань реалізації гарантованого права малозабезпечених сімей на
призначення соціальної допомоги
Щомісячно

Перший заступник міського голови
Вихівський В.Б.

18. Засідання адміністративної комісії.
Друга або третя середа місяця

Керуючий справами виконавчого
комітету Рачук В. І.

19. Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Друга середа кожного місяця

Міський голова Полодюк М.І.

20. Засідання спостережної комісії виконавчого комітету Шепетівської міської ради
Квітень 2020 р.

Директор міського Центру
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
Вінницька Т.О.

21. Засідання колегії служби у справах дітей.
Травень 2020 р.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник служби у справах дітей
Купрацевич К.В.
Рачук В. І.

