УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
від _________________року

м. Шепетівка

№ ________

Про план роботи виконавчого
комітету Шепетівської
міської ради на I квартал 2021 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 I квартал
2021 року (додається).
2. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи, покласти на
заступників міського голови згідно з розподілом посадових обов’язків.

Міський голова

Віталій БУЗИЛЬ

Додаток
до рішення виконкому
від __________р.№ ____

І. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для розгляду на засіданнях виконкому міської ради
у I кварталі 2021 року
Дата
засідання
виконкому

Назва питання

Строки подання
матеріалу та
оприлюднення
проекту на сайті
міської ради

Доповідають

Січень
1. 21.01.2021р

1.

01.01.2021р

Про аналіз

оперативно-службової
діяльності
21 Державної пожежнорятувальної частини
ГУ ДСНС України у
Хмельницькій області
за 11 місяців 2020 року.

Матвійчук
В.
Л.–
начальник РС ГУДСНС у
Хмельницькій області.

Лютий
2.

2. 18.02.2021р

Про стан роботи із 29.01.2021р
зверненнями громадян у
виконавчому
комітеті
Шепетівської
міської
ради.

Новачук
О.
Б.
–
начальник
загального
відділу.

Березень
3. 18.03.2021р

Про роботу сектора з 26.02.2021р
питань
Державного
архітектурнобудівельного контролю.

Малик М. П. – завідувач
сектором
з
питань
Державного
архітектурнобудівельного контролю.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ
1. Заходи з нагоди Новорічних та Різдвяних свят.
Січень 2021 р.

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

2. Заходи з нагоди Дня Соборності України.
Січень 2021 р.

Відділи: організаційний, культури;
управління освіти.

3. Заходи з нагоди визволення Шепетівки від фашистських загарбників та Дня Героїв
Небесної Сотні.
Лютий 2021 р.

Відділи: організаційний, культури,
ЦССДМ.
управління: у справах сім’ї, молоді та
спорту; освіти, економічного
розвитку, праці та соціального захисту
населення, житлово-комунального
господарствата з питань врегулювання
земельних відносин.

4. Заходи щодо відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав.
Лютий 2021 р.

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

5. Міські заходи, присвячені вшануванню українського письменника від дня народження
Т.Г. Шевченка.
Березень 2021 р.

Відділи: організаційний, культури;
управління освіти.

6. Заходи з нагоди свят: Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту; День пам’яті героїв
Крут; День працівників пожежної охорони; День Соборності України; День визволення
міста Шепетівки; День Героїв Небесної Сотні; День вшанування учасників бойових дій на
території інших держав; День землевпорядника; День українського добровольця; День
працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення;
День працівника податкової і митної справи України; День Національної гвардії України.
Січень-березень 2021 р.

Відділи: організаційний, культури.

Засідання:
7. Нарада з керівниками комунальних підприємств.
Щовівторка

Заступник міського голови
Ялоха І. С.

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

Міський голова Бузиль В. В.

9. Засідання міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення.
Щомісячно

Міський голова Бузиль В. В.
Заступник міського голови
Ялоха І. С.

10. Засідання житлової комісії.
Другий четвер кожного місяця

Заступник міського голови
Ялоха І. С.
Начальник управління житлово комунального господарства
Гудзик Ю. А.

11. Засідання комісії з питань гарантованого права малозабезпечених сімей на
призначення соціальної допомоги.
Щомісячно

Заступник міського голови комітету
Ялоха І. С.

12. Засідання адміністративної комісії.
Друга або третя середа місяця

Керуючий справами виконавчого
комітету Білас Н. І.
13. Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Друга середа кожного місяця

Міський голова Бузиль В. В.

14. Засідання спостережної комісії виконавчого комітету Шепетівської міської ради.
Січень 2021р

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

15. Засідання колегій служби в справах дітей.
Лютий 2021 р.

Начальник служби у справах дітей

Купрацевич К.В.
16. Засідання координаційної ради в справах сім’ї, гендерної політики і попередження
торгівлі людьми.
Лютий 2021р.
Заступник міського голови
Безкоровайна Г. Г.
17. Засідання координаційної ради з питань молодіжної політики.
Березень 2021р.

Керуючий справами виконавчого комітету

Заступник міського голови
Безкоровайна Г. Г.

Наталія БІЛАС

