ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
міської ради
від 09.12.2019 № 505
ПЛАН РОБОТИ
виконавчого комітету Оріхівської міської ради
на I квартал 2020 року
1. Контроль за виконанням рішень та розпоряджень вищих органів законодавчої та
виконавчої влади, рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського
голови:
№
Назва документу
Термін
Відповідальний
з\п
виконання
за виконання

1

2

Відділ бюджетних відносин виконавчого комітету Оріхівської міської ради
Рішення сесії міської ради від 24.12.2019 № «Про
Постійно Відділ
бюджет об»єднаної територіальної громади
бюджетних
Оріхівської міської ради на 2020 рік»
відносин
Рішення виконавчого комітету від 23.09.2019 № 413 Постійно Відділ
«Про заходи щодо забезпечення складання проекту
бюджетних
бюджету
об’єднаної
територіальної
громади
відносин
Оріхівської міської ради на 2020 рік та прогнозу на
наступні за плановим два бюджетні періоди »

3

Розпорядження голови облдержадміністрації
від
30.01.2019 № 47 «Про затвердження заходів щодо
організації та виконання Державного бюджету
України та місцевих бюджетів області в 2019 році»

січень

Відділ
бюджетних
відносин

4

Рішення виконавчого комітету від 20.02.2019 № 103
«Про затвердження заходів щодо організації та
виконання місцевого бюджету в 2019 році»

січень

Відділ
бюджетних
відносин

Рішення міської ради від 20.02.2019 № 27 «Про
До
Відділ
порядок складання ,затвердження та контролю 25.03,2019 бюджетних
виконання
фінансових
планів
комунальних
відносин
підприємств Оріхівської міської ради »
6
Розпоряження міського голови від 18.06.2019 № 74 05.01.2020 Відділ
«Про створення робочої групи з ліквідації незаконної
бюджетних
торгівлі на території об»єднаної територіальної
відносин
громади Оріхівської міської ради »
7
Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.01.2020 Відділ
25.03.2019 № 145 «Про вжиття заходів щодо
бюджетних
ліквідації незаконної торгівлі у Запорізькій області »
відносин
Загальний відділ з питань організації роботи, звернень громадян та забезпечення
діяльності виконавчого комітету міської ради
8
Розпорядження голови РДА від 13.08.2018
№ 03.01.2020
Мураль Г.П.
5

249 «Про комплектування кадрів безоплатних донорів
на 2018-2019 роки в Оріхівському районі»
9
Рішення виконавчого комітету міської ради від 10.01.2020
Мураль Г.П.
24.01.2019 № 20 «Про організацію роботи зі
зверненнями громадян у 2019 році»
10 Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.01.2020
Мураль Г.П.
22.08.2019 № 356 «Про План заходів виконавчого
комітету Оріхівської міської ради щодо усунення
недоліків, виявлених під час комплексної перевірки
діяльності виконавчих органів Оріхівської міської
ради в частині виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади»
11 Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.01.2020
Мураль Г.П.
22.08.2019 № 356 «Про орієнтовний План проведення
консультацій з громадськістю на ІІ півріччя 2019
року»
12 Розпорядження голови ОДА від 28.03.2019
№ 20.01.2020
Мураль Г.П.
160 «Про затвердження Плану заходів на 2019 рік
щодо реалізації Національної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні на
2016-2020 роки у Запорізькій області»
13 Розпорядження голови ОДА від 30.05.2018 01.02.2020
Мураль Г.П.
№ 304 «Про План обласних заходів щодо сприяння
зміцненню національної єдності, консолідації
українського суспільства, підтримки ініціатив
громадськості у цій сфері на 2018-2019 роки»
14 Розпорядження голови ОДА від 25.09.2017
№ 01.02.2020
Мураль Г.П.
507 «Про затвердження Стратегії забезпечення сталої
відповіді на епідемії туберкульозу,/ в тому числі
хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період
до 2020 року в Запорізькій області та плану заходів
щодо її реалізації»
15 Розпорядження голови ОДА від 23.07.2019
№ 10.02.2020
Мураль Г.П.
361 «Про результати комплексної перевірки
діяльності виконавчих органів Оріхівської міської
ради Оріхівського району Запорізької області в
частині виконання ними делегованих повноважень
органів виконавчої влади»
Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету
міської ради
16 Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської Постійно Пакета С.І.
ради
від
08.10.2019 №426 «Про початок
до
опалювального сезону 2019-2020 р.р. на території завершення
ОТГ Оріхівської міської ради»
опалюваль
ного
сезону
Відділ земельних відносин,охорони навколишнього середовища та комунальної
власності виконавчого комітету міської ради
17 Розпорядження голови ОДА від 28.12.2019 №165 протягом
Салєєв О.С.
«Про організацію проведення заходу «Урожай –
кварталу
2019»

Провідний спеціаліст – інспектора праці виконавчого комітету міської ради
18 Розпорядження голови Запорізької обласної
щоквартал Ємел’яненко В.А.
державної адміністрації від 10.07.2018 № 351 «Про
у до 15
стан ринку праці, організацію роботи щодо
числа
регулювання та шляхи розв’язання проблем у сфері
місяця, що
зайнятості населення області»
настає за
звітним
19 Розпорядження голови Запорізької обласної
щоквартал Ємел’яненко В.А.
державної адміністрації від 05.09.2018 № 284 «Про
у до 15
дотримання законодавства з праці страхувальниками»
числа
місяця, що
настає за
звітним
20 Розпорядження голови Запорізької обласної
щоквартал Ємел’яненко В.А.
державної адміністрації від 17.05.2019 № 266 «Про
у до 15
стан оплати праці та затвердження заходів щодо
числа
легалізації заробітної плати в Запорізькій області на
місяця, що
2019-2020 роки»
настає за
звітним
21 Розпорядження голови Оріхівської районної
щоквартал Ємел’яненко В.А.
державної адміністрації від 25.06.2019 № 185 «Про
у до 07
стан оплати праці та затвердження заходів щодо
числа
легалізації заробітної плати в Запорізькій області на
місяця, що
2019-2020 роки»
настає за
звітним
Відділ розвитку інфраструктури, інвестицій, містобудування, архітектури виконавчого
комітету міської ради
22 Розпорядження голови облдержадміністрації від лютий 2020 Сотнікова Т.В.
року
30.01.2019 № 46 «Про план роботи на 2019 - 2020

роки з виконання завдань Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року в
Запорізькій області»
23

24

25

26

Відділ культури туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету
міської ради
Наказ Департаменту культури, туризму,
Щомісячно
Лось Є.В.
національностей та релігій Запорізької
,
облдержадміністрації від 15.02.2018 № 073-осн. «Про до 05 числа
визначення балансової належності пам’яток
культурної спадщини на території Запорізької
області»
Розпорядження Запорізької облдержадміністрації від
До
Лось Є.В.
28.03.2019 № 161 «Про затвердження Плану заходів з 01.10.2019
реалізації Стратегії подолання бідності в Запорізькій
області на 2019 рік»
Розпорядження голови районної державної
До
Лось Є.В.
адміністрації від 04.07.2019 № 202 «Про
01.01.2020
затвердження районного плану заходів з реалізації
Стратегії подолання бідності в Оріхівському районі
на 2019 рік»
Розпорядження голови обласної державної
До
Лось Є.В.
адміністрації від 11.06.2019 № 305 «Про План заходів 01.01.2020

27

28

29

30

31

32

33

34

35

щодо розвитку сільського зеленого та
еногастрономічного туризму на сільських територіях
у Запорізькій області на період до 2020 року»
Наказ Департаменту культури, туризму,
До
Лось Є.В.
національностей та релігій Запорізької
10.01.2020
облдержадміністрації від 15.02.2018 № 072-осн. «Про
посилення контролю за станом пам’яток археології»
Наказ Департаменту культури, туризму,
До
Лось Є.В.
національностей та релігій Запорізької
10.01.2020
облдержадміністрації від 02.11.2018 № 362-осн. «Про
заходи щодо підготовки святкування та відзначення
80-ї річниці утворення Запорізької області»
Розпорядження голови районної державної
До
Лось Є.В.
адміністрації від 24.05.2019 № 150 «Про
10.01.2020
затвердження районного плану заходів з реалізації
Стратегії державної політики з питань здорового та
активного довголіття населення на період до 2022
року»
Розпорядження голови обласної державної
До
Лось Є.В.
адміністрації від 30.05.2018 № 304 «Про План
01.02.2020
обласних заходів щодо сприяння зміцненню
національної єдності, консолідації українського
суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій
сфері на 2018-2019 роки»
Розпорядження голови обласної державної
До
Лось Є.В.
адміністрації від 14.12.2017 № 684 «Про План заходів 15.03.2020
з реалізації Концепції розвитку сільських територій у
Запорізькій області»
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради
Розпорядження голови райдержадміністрації від
До 25 числа Красно Н.В.
30.01.2018 № 26 «Про заходи на 2018-2029 роки із
останнього
затвердження Концепції реалізації державної
місяця
політики у сфері реформування середньої освіти
щокварталу
«Нова українська школа» в Оріхівському районі
Розпорядження голови ОДА від 25.11.2019 № 566
До
Жильцова В.М.
«Про затвердження плану заходів щодо забезпечення
20.03.2020
повноцінного, безпечного та якісного харчування
дітей у закладах освіти Запорізької області на 20192021 роки»
Головний спеціаліст соціального захисту виконавчого комітету міської ради
Розпорядження голови Оріхівської РДА від
Щомісяця до Рудь О.М.
09.09.2019 року № 263 «Про затвердження Плану
05 числа
заходів щодо забезпечення соціального захисту
бездомних осіб та осіб звільнених з місць
позбавлення волі, в осінньо-зимовий період 20192020 років, у складних погодних умовах під час
надзвичайних ситуацій в Оріхівському районі»
Розпорядження голови Оріхівської РДА від
Щокварталу Рудь О.М.
04.07.2019 року № 202 «Про затвердження районного до 01 числа,
плану заходів з реалізації Стратегії подолання
що настає за
бідності в Оріхівському районі на 2019 рік»
звітним

2. Засідання виконавчого комітету Оріхівської міської ради:
№
До
Проект рішення ради «Звіт про виконання
п\п
01.03.2020
бюджету об»єднаної територіальної громади
Оріхівської міської ради за 2019 рік»
1
січень
Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у
виконавчому комітеті Оріхівської міської ради за
2019 рік
2
січень
Про орієнтовний план проведення консультацій з
громадськістю
у
виконавчому
комітеті
Оріхівської міської ради на 2020 рік
3
січень
Про стан виконавської дисципліни щодо
організації роботи з документами
та контролю за їх виконанням
у виконавчому комітеті міської ради за 2019 рік
4
січень
Про затвердження списків квартирного обліку у
виконавчому комітеті Оріхівської міської ради
5
протягом
Про затвердження технічної документації із
кварталу
землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельних ділянок
6
за
Про внесення змін до графіку руху автобусного
потребою
маршруту за результатами
проведеного
додаткового
опитування
населення
по
перевезенню
автомобільним
транспортом
загального користування
7
за
Затвердження
проектно
кошторисної
потребою
документації

Тараненко Н.В. ,
відділ бюджетних
відносин
Мураль Г.П.
Мураль Г.П.
Мураль Г.П.

Піщанська О.М.
Салєєв О.С.
відділ розвитку
інфраструктури,
інвестицій,
містобудування та
архітектури
відділ
розвитку
інфраструктури,
інвестицій,
містобудування
та
архітектури

8

за
потребою

Про схвалення проєкту рішення міської ради Про
внесення змін та доповнень до рішення
Оріхівської міської ради від 21.12.2017 № 03
«Про затвердження Програми утримання та
розвитку дорожньо - транспортного господарства
Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки»

відділ
розвитку
інфраструктури,
інвестицій,
містобудування
та
архітектури

9

за
потребою

Про схвалення проєкту рішення міської ради Про
внесення змін
та доповнень до рішення
Оріхівської міської ради від 21.12.2017 № 04
«Про затвердження Програми утримання та
розвитку об’єктів благоустрою
Оріхівської
міської ОТГ на 2018-2020 роки»

відділ
розвитку
інфраструктури,
інвестицій,
містобудування
та
архітектури

10

за
потребою

Про схвалення проєкту рішення міської ради Про
внесення змін та доповнень до рішення
Оріхівської міської ради від 26.07.2018
№ 11
«Про
затвердження
Програми
«Безпечна
громада» на 2018 -2020 роки»

відділ
розвитку
інфраструктури,
інвестицій,
містобудування
та
архітектури

11

за
потребою

Про схвалення проєкту рішення міської ради Про
внесення змін та доповнень до рішення
Оріхівської міської ради від 30.05.2019 № 15 Про
затвердження
програми
«Функціонування
добровільної пожежної охорони Оріхівської
міської ради»

відділ
розвитку
інфраструктури,
інвестицій,
містобудування
та
архітектури

12

24.01.2020,

Рудь О.М.

13

24.01.2020

14

24.01.2020

15

21.02.2020

16
17

24.02.2020
24.02.2020

18

16.03.2020

19

20.03.2020

Надання одноразової матеріальної допомоги на
лікування
Про виконання «Комплексної Програми
соціального захисту населення на 2018-2020
роки» за 2019 рік
Про виконання «Програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2018-2020 роки» за 2019 рік
Надання одноразової матеріальної допомоги на
лікування
Надання допомоги на поховання
Надання безоплатної (платної) соціальної
послуги
Надання безоплатної (платної) соціальної
послуги
Надання одноразової матеріальної допомоги на
лікування

Рудь О.М.
Рудь О.М.
Рудь О.М.
РудьО.М.
Рудь О.М.
Рудь О.М.
Рудь О.М.

3. Організаційно - масові заходи (наради, семінари, комісії, тощо):
№
Дата проведення
Назва заходу
Місце проведення Відповідальний
п\п
за підготовку
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету
міської ради, старости територій.
1.
Протягом січня
Заходи до Новорічно- Клубні та
Керівники
різдвяних свят;
бібліотечні заклади клубних,
До Дня Соборності і
Оріхівської міської
бібліотечних
Свободи України;
ОТГ, Оріхівський
закладів та
До Дня пам’яті жертв краєзнавчий музей
Оріхівського
Голокосту.
комунального
краєзнавчого
закладу «Центр
музею
культури і дозвілля» комунального
Оріхівської міської
закладу «Центр
ради
культури і
дозвілля»
Оріхівської
міської ради
2
Протягом лютого Концертні програми, Клубні та
Керівники
акції, до Дня Святого бібліотечні заклади клубних,
Валентина;
Оріхівської міської
бібліотечних
Години пам’яті,
ОТГ, Оріхівський
закладів,
мітинги до Дня
краєзнавчий музей
Оріхівського
вшанування
комунального
краєзнавчого
учасників бойових
закладу «Центр
музею
дій на території
культури і дозвілля» комунального
інших країн;
Оріхівської міської
закладу «Центр

Творчі проекти до
Дня Героїв Небесної
Сотні.

ради

культури і
дозвілля»
Оріхівської
міської ради
3
Протягом
Святкові концерти до Клубні та
Керівники
березня
Міжнародного
бібліотечні заклади клубних,
жіночого дня, Дня
Оріхівської міської
бібліотечних
працівників житлово- ОТГ, Оріхівський
закладів,
комунального
краєзнавчий музей
Оріхівського
господарства і
комунального
краєзнавчого
побутового
закладу «Центр
музею
обслуговування
культури і дозвілля» комунального
населення;
Оріхівської міської
закладу «Центр
Народні гуляння до
ради
культури і
свята Масниці;
дозвілля»
Творчі проекти до
Оріхівської
Дня Добровольця
міської ради
Відділ бюджетних відносин виконавчого комітету міської ради
4
1 кв 2020р
Звіт про виконання
Тараненко Н.В.
бюджету за 2019 року
Загальний відділ з питань організації роботи, звернень громадян та забезпечення
діяльності виконавчого комітету міської ради
5
20.01.2020
Особистий прийом
кабінет міського
Мураль Г.П.
громадян міським
голови
Любименко Л.І.
головою
6
січень
Засідання експертної
адмінбудівля
Мураль Г.П.
2020 року
комісії Оріхівської
виконавчого
міської ради та її
комітету
виконавчого комітету
7
03.02.2020
Особистий прийом
кабінет міського
Мураль Г.П.
17.02.2020
громадян міським
голови
Любименко Л.І.
головою
8
24.02.2020
Пряма «гаряча»
кабінет міського
Мураль Г.П.
телефонна лінія
голови
Любименко Л.І.
міського голови
9
02.03.2020
Особистий прийом
кабінет міського
Мураль Г.П.
16.03.2020
громадян міським
голови
Любименко Л.І.
головою
10
2,4 середа
Виїзний прийом
за погодженням з
Мураль Г.П.
кожного місяця громадян міським
міським головою
Любименко Л.І.
головою
11
Щомісяця за
Засідання комісії із
Кабінет
Салогуб О.В
потребою
житлово-побутових
заступника
Піщанська О.М.
питань
міськогоголови
Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету
міської ради
12
вівторок
Комісії за
За
місцем Пакета С.І.
п’ятниця
зверненнями громадян звернення
Відділ земельних відносин, охорони навколишнього середовища та комунальної
власності виконавчого комітету міської ради
13
протягом
Засідання комісії з
кабінет заступника Кравченко К.В.

кварталу

відбору суб’єктів
міського голови з
оціночної діяльності
питань діяльності
та виконавців робіт із
виконавчих
землеустрою
органів
Оріхівської
міської
ради
14
протягом
Засідання конкурсної
кабінет заступника
Гордик Ю.І.
кварталу
комісії по оренді майна міського голови з
комунальної власності питань діяльності
Оріхівської
міської виконавчих
ради
органів
Відділ розвитку інфраструктури, інвестицій, містобудування, архітектури виконавчого
комітету міської ради
15
за потребою
Засідання комітету
виїзний,
відділ розвитку
доступності інвалідів
приміщення
інфраструктури,
та інших мало
виконавчого
інвестицій,
мобільних груп
комітету
містобудування
населення до об’єктів
Оріхівської міської та архітектури
соціальної та
ради
інженернотранспортної
інфраструктури
16
за потребою
Засідання комісії зі
визначається
Сотнікова Т.В.
встановлення розміру
пайової участі (внеску)
замовників
у створенні і розвитку
інженернотранспортної та
соціальної
інфраструктури
17

18
19

20

21

за потребою

засідання
приміщення
Доновська Н.М.
адміністративної
виконавчого
комісії при
комітету
виконавчому комітеті
Оріхівської міської
Оріхівської міської
ради
ради
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради
щомісяця
Наради керівників
Відділ освіти,
Прищенко Т.К.,
закладів освіти
молоді та спорту Жильцова В.М.
03.01-24.01.
Реєстрація на пробне
Заклади освіти
Керівники
ЗНО
закладів освіти,
Жильцова В.М.
Січень-лютий
ІІІ (обласний) етап
м.Запоріжжя
Леонідова Н.Г.
Всеукраїнських
учнівських олімпіад з
базових дисциплін
лютий
Проведення міського
м.Оріхів
Красно Н.В.
етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту

22

03.02-24.03.

23

березень

24

21.03.

25

29.03

26

березень

27

березень

28

березень

№
п\п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

науково –
дослідницьких робіт
членів МАН
Реєстрація на ЗНО2020

Заклади освіти І-ІІІ Керівники
ступенів
закладів освіти,
Жильцова В.М.
Атестація педагогічних Відділ
освіти, Леонідова Н.Г.
працівників закладів
молоді та спорту
освіти (засідання
атестаційної комісії)
Пробне ЗНО з
КЗОЗЗСО
Відповідальні за
української мови та
«Сузір’я»,
ПТ: Кудіна Н.С.
літератури
Оріхівська філія № Дмитренко В.П.
3
Пробне ЗНО
КЗОЗЗСО
Відповідальні за
(математика, історія
«Сузір’я»,
ПТ: Кудіна Н.С.
України, фізика. хімія , Оріхівська філія № Дмитренко В.П.
біологія та ін.)
3
Обласний етап
Оріхівська філія № Керівник
МО
спортивно- масового
5
Богиня С.І.
заходу «Олімпійське
лелеченя»
ФізкультурноКЗОЗЗСО
Керівник
МО
патріотичний
«Сузір’я»
Богиня С.І.
фестиваль «Козацький
гарт»
Обласний конкурс
Центр культури та Ярова Л.О.
творчості
дозвілля
патріотичного
спрямування
«Спадщина»

4.Робота з громадянами.
Назва заходу
Особистий прийом громадян
головою

час проведення

міським Перший, третій
понеділок
місяця
з 9.00 до 12.00
Особистий прийом секретарем ради
П’ятниця
з 9.00 до 12.00
Особистий прийом заступником міського
Понеділок
голови з питань діяльності виконавчих з 9-00 до 12-00
органів
Особистий прийом заступником міського
Вівторок
голови з питань діяльності виконавчих з 09.00 до12.00
органів
Особистий прийом заступником міського
Середа
голови з питань діяльності виконавчих з 9.00 до 12.00
органів
Особистий прийом громадян керуючою
Четвер

відповідальний за
проведення
Герасименко С.М.

Лепетченко А.М
Салогуб О.В.
Трифанова О.М
Вініченко М.Д.
Піщанська О.М.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

справами міськвиконкому
Видача довідок, характеристик

з 09.00 до12.00
Щоденно
з 08.00 до17.00

Деркач Ю.І.
Петрова Н.О.
Качан В.Г.
Реєстрація місця проживання та зняття з Щоденно
Петрова Н.О.
реєстрації місця проживання громадян
з 08.00 до17.00 Качан В.Г.
Сходи громадян
по мірі потреби Герасименко С.М.
Обстеження матеріально-побутових умов
проживання багатодітних сімей, дітей під
опікою, прийомних сімей
Відвідування ветеранів війни, людей
похилого віку
Відповідальним
особам
забезпечити
реєстрацію всіх громадян, які звертаються
на особистий прийом в журналі реєстрації,
здійснювати постійний контроль за
виконанням доручень, даних на виконання
звернень громадян на особистому прийомі
Забезпечити своєчасну подачу інформацій,
статистичних даних, звітів, що стосуються
звернень громадян
Забезпечити своєчасне формування справ
за зверненнями громадян з відповідними
документами
Забезпечити своєчасний розгляд скарг
громадян та направлення відповіді
заявникам та вищим органам, звідки
надійшли скарги

Керуючий справами

щомісячно
щомісячно
Протягом року

Лепетченко А.М.
Піщанська О.М.
Іванченко Ю.С.
Герасименко С.М.

Протягом року

Герасименко С.М.
Лепетченко А.М.
Салогуб О.В.
Трифанова О.М.
Вініченко М.Д.
Піщанська О.М.
Любименко Л.І

Протягом року

Любименко Л.І

Протягом року

Любименко Л.І

Олена ПІЩАНСЬКА

