“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Міський голова
_____________М.М. Бакшеєв
«24» червня 2016 р.

№
п/п
1.

2.

ПЛАН
роботи виконавчого комітету Первомайської міської ради на липень 2016 року
Зміст запланованих заходів
Терміни
Відповідальні
виконання
виконавці
Засідання виконавчого комітету:
1. Про виконання міського бюджету за І півріччя
Демиденко І.М.
2016 року
Коваленко Д.О.
27.07.2016
2. Про стан виконавської дисципліни у роботі з
Глущенко О.М.
документами за І півріччя 2015р
3. Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли
за І півріччя 2015 року
Особистий прийом громадян
щовівторка
перша субота
міського голови
місяця
секретаря міської ради
Щопятниці,
щочетверга
Перший заступник міського голови
щосереди
заступника міського голови з питань діяльності
щочетверга
Коваленко Д.О. Глущенко О.М.
виконавчих органів
заступника міського голови з питань діяльності
щопятниці,
виконавчих органів
остання субота
місяця
Керуючий справами
щопонеділка
начальника відділу освіти
начальника відділу культури та туризму
начальника відділу ЖКГ
начальника фінансового управління
начальника управління
соціального захисту населення

Вівторок,
четвер
щотижня
щовівторка
щопонеділка
щосереди
Вівторок
щотижня

Сахновська Т.М.
Судженко В.В.
Лозовський О.М.
Демиденко І.М.
Сторожева В.Г.
Щопонеділка
о 8.00 год.

3.
Апаратні наради:
Про початок роботи та напрямки діяльності
Управління
Держпродспоживслужби
в
Первомайському районі
1. Про заходи з попередження надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та стан
пожежної безпеки у місті.
1. Про роботу Первомайського управління Державної
казначейської служби України

04.07.2016.

Про хід підготовки до осінньо-зимового періоду
комунального господарства міста

Балагура А. М.
11.07.2016.

Семенець Ю.В.

18.07.2016

Павленко Л.М.

25.07.2016

Лозовський О.М.

Засідання
4

Засідання штабу по контролю за експлуатацією
житлово-комунального господарства міста та роботі в

щопонеділка
о 14 год.

ОрєховА.В.
Лозовський О.М.

5

осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.
Комісія з питань захисту дітей

06.07.2016

Харченко Н.П.

6

Засідання комісії з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних Харченко Н.П.
послуг та затвердження Порядку проведення
СторожеваВ.Г.
07.07.2016
моніторингу та оцінки якості соціальних послуг

7

Засідання комісії щодо видалення зелених насаджень
12.07.2016

Орєхов А.В.
Одинцов В.М.

8

Засідання громадської комісії з житлових питань при виконкомі
Первомайської міської ради
Орєхов А.В.
13.07.2016

9

Засідання міської комісії по розгляду заяв про
призначення як виняток пільг,субсидії та державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

10

11

12

14.07;21.07;
07.2016

ХарченкоН.П.
Сторожева В.Г.

15.07.2016

Сало О.А.
Петренко В.І.
Ципишева С.Г.

Проведення рейду в місцях масових заходів для молоді

Засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо
відключення споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого
18.07.2016
Орєхов А.В.
водопостачання та надання дозволу на розробку проектів індивідуального
/автономного/ теплопостачання
Проведення засідання ради опіки та піклування над
20.07.2016
недієздатними та обмежено-дієздатними особами
Харченко Н.П

13

Обстеження житлово-побутових умов сімей ,які
опинились в складних життєвих обставинах

21.07.2016

14

Засідання адміністративної комісії при виконавчому
комітеті Первомайської міської ради

протягом
місяця

15

Засідання спостережної комісії виконавчого комітету
Первомайської міської ради

протягом
місяця

16

Засідання постійно діючої комісії з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Засідання постійно діючої комісії з оренди та
приватизації комунального майна
Керуючий справами

протягом
місяця
протягом
місяця

17

ТиркінаО.В., 3-61-01

Білоус Г.М.
Петренко В.І.
ЦипишеваС.Г.
Харченко Н.П
Орєхов А.В.
Сторожев В.О.
Сторожев В.О.
Д.О. Коваленко

