ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
_____________Андрій РАЙКОВИЧ
“___” _________ 2021 року
ПЛАН РОБОТИ
виконавчих органів Кропивницької міської ради
на ІІ півріччя 2021 року
№
п/п
1
1.

Зміст заходу

Мета проведення заходу

2

3

Засідання
виконавчого
Кропивницької міської ради

Термін
виконання
4

Відповідальні
виконавці
5

І. Засідання виконавчого комітету
комітету Виконання Регламенту виконавчих органів Другий і четвертий С.Балакірєва
міської ради
вівторок місяця О.Брюм
ІІ. Засідання колегій виконавчих органів міської ради
1. Колегія управління охорони здоров'я

1.

2.

3.

1. Про підсумки роботи закладів охорони
здоров'я міста на І півріччя 2021 року
2. Про епідеміологічну ситуацію в місті та
стан імунопрофілактики за І півріччя та
завдання на ІІ півріччя 2021 року
Про підсумки роботи закладів охорони
здоров`я міста за ІІІ квартал 2021 року. Про
стан роботи зі зверненнями громадян
Про стан надання медичної допомоги
населенню міста з коронавірусною інфекцією
та вакцинаціі проти COVID-19

Підведення
підсумків
перспектив розвитку

та

прогноз

Липень

С.Колодяжний
О.Макарук

Поліпшення надання медичної допомоги
населенню

Жовтень

С.Колодяжний
О.Макарук

Поліпшення надання медичної допомоги
населенню

Листопад

С.Колодяжний
О.Макарук

2
2. Колегія управління освіти
1.

1. Про відзначення керівників закладів освіти Контроль за станом навчально-виховного
щорічною винагородою за сумлінну працю, процесу,
фінансово-господарської
зразкове виконання службових обов’язків
діяльності закладів освіти
2.
Про
підсумки
закінчення
2020/2021 навчального року, результати
ЗНО та ДПА
3. Про підсумки підготовки закладів освіти
до початку нового навчального року та
роботи
в
осінньо-зимовий
період
2021/2022 навчального року
4. Про виконання попередніх рішень колегії

Вересень

С.Колодяжний
Л.Костенко

2.

1. Про охоплення позашкільною освітою Контроль за станом навчально-виховного
дітей та підлітків міста, результативність процесу в закладах освіти
роботи гуртків у закладах позашкільної
освіти
2. Про охоплення різними формами
дошкільної освіти дітей міста
3. Про стан роботи зі зверненнями громадян
4. Про погодження річного плану роботи
управління освіти на 2022 рік
5. Про погодження річного плану роботи
колегії управління освіти на 2022 рік
6. Про виконання попередніх рішень колегії

Грудень

С.Колодяжний
Л.Костенко

За дорученням
міського голови
Щовівторка

С.Балакірєва
О.Брюм
С.Колодяжний
В.Гурський

ІІІ. Наради, семінари, аукціони
1.

Апаратні наради

2.

Наради з керівниками
спортивних
шкіл,
управлінню молоді та спорту

Розгляд та вирішення актуальних питань
життєдіяльності міста
дитячо-юнацьких Поточний
контроль
за
діяльністю
підпорядкованих підпорядкованих спортивних закладів

3
3.

Наради з керівниками гуртків та спортивних
секцій
дитячо-юнацьких
клубів
КЗ “Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за
місцем проживання”

Вирішення
організаційних
питань Кожного першого
стосовно роботи дитячо-юнацьких клубів, вівторка місяця,
організації та проведення спортивних,
починаючи з
освітніх, виховних заходів, участі у
вересня
змаганнях
та
конкурсах
міського,
Всеукраїнського та міжнародного рівнів
4. Наради з педагогами-організаторами дитячо- Забезпечення позашкільної освіти дітей та
Щовівторка,
юнацьких клубів КЗ “Об’єднання дитячо- молоді
починаючи з
юнацьких клубів за місцем проживання “
вересня
5. Нарада на тему: “Про стан готовності закладів Забезпечення
сталої
життєдіяльності
Вересень
охорони здоров'я комунальної власності міста закладів та комфортних умов перебування
до опалювального сезону 2021/2022 років”
хворих під час проходження лікування
6. Нарада
на
тему:
“Про
початок Координація діяльності та виконання
Жовтень
2021/2022 навчального року та підготовку основних завдань по галузі “Освіта”
закладів освіти до осінньо-зимового періоду”
7. Нарада на тему: “Про стан надання медичної Покращення надання медичної допомоги
Жовтень
допомоги новонародженим в умовах міського населенню
пологового будинку”
8. Нарада на тему: “Про стан надання Покращення надання медичної допомоги
Листопад
стоматологічної
медичної
допомоги населенню
населенню
після
проведеної
медичної
реформи”
9. Наради з директорами підприємств, які Дотримання водіями вимог чинного Один раз на місяць
обслуговують міські автобусні маршрути законодавства та забезпечення якісного
загального користування
перевезення пасажирів
10. Наради з керівниками закладів культури міста Координація роботи закладів культури За необхідності
міста
11. Наради з керівниками підприємств житлово- Забезпечення стабільної роботи житлово- За необхідності
комунального господарства
комунального
господарства
міста.
Вирішення виробничих питань
12. Наради з головами студентських рад та Забезпечення
реалізації
державної
За необхідності
заступниками директорів з виховної роботи молодіжної політики в Україні
закладів вищої освіти міста

С.Колодяжний
В.Гурський

С.Колодяжний
В.Гурський
С.Колодяжний
О.Макарук
С.Колодяжний
Л.Костенко
С.Колодяжний
О.Макарук
С.Колодяжний
О.Макарук
О.Вергун
В.Житник
С.Колодяжний
А.Назарець
О.Вергун
В.Кухаренко
С.Колодяжний
В.Гурський
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13.

Наради з заступниками директорів з Координація управлінської діяльності та
навчально-виховної роботи закладів освіти контроль за її станом
міста

За необхідності

С.Колодяжний
Л.Костенко

14.

Наради з заступниками директорів закладів Координація
якісної
освіти міста з виховної роботи
виховного процесу

За необхідності
остання
середа місяця
За необхідності

С.Колодяжний
Л.Костенко

15. Наради з директорами закладів освіти міста
16. Наради з директорами закладів дошкільної
освіти міста
17. Наради з заступниками директорів закладів
освіти з господарської діяльності
18. Семінари для посадових осіб місцевого
самоврядування
19. Семінар для лікарів первинної ланки на тему:
«Про респіраторну підтримку хворих на
амбулаторному етапі»
20. Семінар для лікарів на тему: «Про
паранеопластичні ревматологічні синдроми»
21. Семінар на тему: "Про стан підготовки
закладів охорони здоров'я комунальної
власності міста до здачі річного звіту за 2021
рік"
22. Заняття для лікарів на тему: «Про фібріляцію
передсердь. Діагностика, лікування»
1.

Комісії з питань захисту прав дитини

2.

Громадської комісії з житлових питань

організації

Контроль за станом якісної організації
навчально-виховного процесу
Координація управлінської діяльності та
контроль за її станом
Координація
організації
господарчої
діяльності закладу
Удосконалення знань, умінь та навичок,
вивчення актуальних питань управління,
нових актів законодавства
Покращення надання медичної допомоги
населенню
Покращення надання медичної допомоги
населенню
Повнота та дотримання термінів подання
звітів за 2021 рік

За необхідності
За необхідності
Липеньгрудень

С.Колодяжний
Л.Костенко
С.Колодяжний
Л.Костенко
С.Колодяжний
Л.Костенко
С.Балакірєва
Н.Магер

Липень

С.Колодяжний
О.Макарук

Вересень

С.Колодяжний
О.Макарук
С.Колодяжний
О.Макарук

Листопад

Покращення надання медичної допомоги
Жовтень
населенню
ІV. Засідання
Сприяння забезпеченню реалізації прав
Щосереди
дитини на життя, охорону здоров'я, освіту,
соціальний захист, сімейне виховання та
всебічний розвиток
Вирішення житлових питань громадян
Два рази на місяць

С.Колодяжний
О.Макарук
С.Колодяжний
Т.Тимоховська
С.Балакірєва
В.Пількін

5
3.

Адміністративної комісії

4.

Конкурсної комісії з розгляду пропозицій
учасників конкурсу програм (проєктів,
заходів) інститутів громадянського суспільства
“Дієві ініціативи” на 2022 рік
Комісії з питань підбору та направлення дітей
на оздоровлення до дитячих закладів
оздоровлення за рахунок міського бюджету
Координаційної ради з питань Громадського
бюджету

5.
6.

7.

Комісії з питань нагородження

8.

Конкурсної комісії міської ради

Забезпечення розгляду протоколів про Два рази на місяць
адміністративні
правопорушення,
віднесених до повноважень органів
місцевого самоврядування
Забезпечення
процедури
проведення
Липень
конкурсу програм (проєктів, заходів)
інститутів громадянського суспільства
“Дієві ініціативи”
Організація і фінансове забезпечення
Липень,
відпочинку
та
оздоровлення
дітей
серпень
пільгових категорій
Оперативне
вирішення
питань
Липень,
впровадження
етапів
конкурсу
серпень,
“Громадський бюджет м. Кропивницького”
вересень,
грудень
Попередній розгляд клопотань щодо
Липеньнагородження державними нагородами,
грудень
присвоєння
почесних
звань,
нагородження
відзнаками
Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради
України,
відзнаками
Кропивницької
міської ради та виконавчого комітету „За
заслуги” І, ІІ ступенів, Почесними
грамотами Кропивницької міської ради та
виконавчого комітету, присвоєння звання
„Почесний
громадянин
міста
Кропивницького”
та
нагородних
документів
Здійснення конкурсного відбору на
Липеньзаміщення посад керівників відділів,
грудень
управлінь та інших посадових осіб
місцевого самоврядування у виконавчих
органах міської ради V-VI категорій

М.Бєжан
Х.Квітко
О.Колюка
О.Горбенко
С.Колодяжний
В.Гурський
М.Бєжан
Н.Рахуба

С.Балакірєва
Н.Магер

С.Балакірєва
Н.Магер
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9.

Координаційної ради
підприємництва

з

питань

розвитку Взаємодія виконавчих органів міської ради
з
громадськими
організаціями
та
підприємницькими структурами міста при
прийнятті управлінських рішень
10. Робочої групи з питань підготовки і Вирішення організаційних питань з
проведення
у
місті
Кропивницькому підготовки до проведення виставки в місті
Міжнародної
агропромислової
виставки
«АgrоEхро»
11. Міської робочої групи з питань дотримання Сприяння
детінізації
зайнятості,
законодавства про працю
популяризація
легальної
зайнятості,
створення нових робочих місць та
додаткове збільшення надходжень до
міського бюджету
12. Молодіжної ради при виконавчому комітеті Налагодження взаємодії між місцевим
міської ради
самоврядуванням і молоддю міста
13. Міської конкурсної комісії по нагородженню
педагогічних
працівників
міською
педагогічною
премією
імені
В.О.Сухомлинського
14. Комісії з призначення іменних стипендій
міського голови
15. Консультативної
ради
КУ
МЦПРПП
управління освіти
16. Атестаційної комісії управління освіти з
атестації педагогічних працівників закладів
освіти міста
17. Міської
комісії
сприяння
дотриманню
законодавства про свободу совісті та релігійні
організації

Серпень

М.Бєжан
Н.Рахуба

Серпеньвересень

М.Бєжан
Н.Рахуба

Серпень,
жовтень

М.Бєжан
Н.Рахуба

Щомісяця,
починаючи з
вересня

С.Колодяжний
В.Гурський

Відзначення
найкращих
педагогів,
підвищення ролі педагога та навчального
закладу

Вересень

С.Колодяжний
Л.Костенко

Фінансова підтримка обдарованої і
талановитої молоді
Покращення науково-методичної роботи
вчителів
Стимулювання педагогічних працівників,
підвищення рівня їх кваліфікації

Вересень

С.Колодяжний
В.Гурський
С.Колодяжний
Л.Костенко
С.Колодяжний
Л.Костенко

Забезпечення дотримання законодавства
про
свободу
совісті
та
релігійні
організації. Аналіз діяльності мережі
релігійних організацій, їх діяльності з
метою попередження порушень у сфері
чинного законодавства про свободу совісті
та релігійні організації

Вересеньгрудень
Жовтень
Жовтень,
грудень

О.Колюка
О.Горбенко

7
18. Ради з питань протидії ВІЛ/СНІДу та
туберкульозу
19. Експертної комісії Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
20. Засідання міжвідомчої робочої групи з
протидії незаконному обігу підакцизних
товарів

Покращення надання медичної допомоги
Листопад
С.Колодяжний
населенню міста
О.Макарук
Контроль
за
веденням
службового
Грудень
С.Балакірєва
діловодства у виконавчих органах міської
О.Брюм
ради
Забезпечення
належної
взаємодії
і Протягом півріччя М.Бєжан
оперативного обміну інформацією між
Н.Рахуба
членами робочої групи та вжиття
А.Козлова
необхідних заходів щодо недопущення
нелегального обігу підакцизних товарів на
території м. Кропивницького
Визначення напрямків і цілей розвитку Протягом півріччя М.Бєжан
Кропивницької міської територіальної
Н.Рахуба
громади

21. Керівного комітету з розроблення проєкту
Стратегії розвитку Кропивницької міської
територіальної
громади
на
період
2022-2030 роки та Плану заходів з її реалізації
на 2022-2024 роки
22. Спостережної комісії
Погодження застосування до осіб, які
відбувають покарання, матеріалів про
умовно-дострокове звільнення та інших
видів покарань
23. Комісії з розгляду питань щодо надання Часткове вирішення проблем мешканців
одноразової адресної грошової допомоги міста, які опинилися в складних життєвих
мешканцям міста Кропивницького
обставинах, внутрішньо переміщених осіб,
осіб, звільнених з місць позбавлення волі,
шляхом надання їм матеріальної допомоги
24. Комісіі з питань надання одноразової грошової Часткове
вирішення
проблем
допомоги
постраждалим
учасникам постраждалих
учасників
антитерористичної
операції,
операції антитерористичної
операції,
операції
Об’єднаних сил, учасникам-добровольцям, Об'єднаних сил, членів сімей загиблих та
учасникам Революції Гідності, членам сімей зниклих безвісти під час виконання
загиблих (померлих), військовополонених та військових обов'язків в зоні АТО, ООС
зниклих безвісти під час виконання військових шляхом надання їм матеріальної допомоги
обов'язків
в
зоні
АТО,
ООС,
військовополоненим, які визволені з полону

Не рідше одного
разу на місяць

Голова комісії
Б.Мороз

Щомісячно

Голова комісії
Ю.Вовк

Щомісячно

С.Колодяжний
Ю.Вовк
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25. Комісії з питань надання одноразової
матеріальної
допомоги
учасникам
антитерористичної операції та членам сімей
загиблих, які є мешканцями міста

Щомісячно

С.Колодяжний
Ю.Вовк

26.

Щомісячно

С.Колодяжний
Ю.Вовк

За необхідності

С.Колодяжний
Ю.Вовк

За необхідності

О.Мосін
І.Мартинова

За необхідності

О.Мосін
І.Мартинова
О.Мосін
І.Мартинова

27.

28.
29.
30.

31.

32.

Часткове вирішення соціальних питань
учасників антитерористичної операції,
операції Об'єднаних сил та членів сімей
загиблих, які є мешканцями міста шляхом
надання їм матеріальної допомоги
Комісії з питань надання та виплати Вирішення соціальних проблем найбільш
одноразової
матеріальної
допомоги незахищених громадян міста
непрацюючим малозабезпеченим особам,
особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю,
матеріальної
допомоги
громадянам
на
лікування, вирішення соціально-побутових
проблем
Конкурсної комісії з розгляду конкурсних Фінансова
підтримка
громадських
пропозицій,
розроблених
міськими об'єднань для виконання (реалізації)
громадськими
об'єднаннями
соціальної програм (проєктів, заходів)
спрямованості
Комісії
з
координації
заходів
щодо Координація заходів щодо впорядкування
впорядкування
розміщення
зовнішньої розміщення зовнішньої реклами на
реклами на території міста Кропивницького
території м. Кропивницького
Архітектурно-містобудівної ради
Розгляд ескізних та проєктних пропозицій
щодо об’єктів будівництва
Комітету забезпечення доступності інвалідів Контроль та сприяння у вирішенні питань
та інших маломобільних груп населення до щодо створення безбар’єрного середовища
об’єктів
соціальної
та
інженерно
- у місті
транспортної
інфраструктури
м. Кропивницького
Комісії з демонтажу тимчасових споруд Контроль за дотриманням законодавства
торговельного,
побутового,
соціально- щодо розміщення тимчасових споруд
культурного чи іншого призначення для різного призначення для здійснення
здійснення підприємницької діяльності
підприємницької діяльності
Комісії по визначенню стану та вартості Визначення стану вартості зелених
зелених насаджень
насаджень. Вирішення питань щодо їх
видалення,
обрізування
чи
пересаджування

За необхідності

За необхідності

О.Мосін
І.Мартинова

За необхідності

О.Мосін
Р.Лунгол
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33. Комісії по розгляду земельних спорів
34. Комісії з питань координації дій щодо
запобігання
та
протидії
домашньому
насильству і торгівлі людьми
35. Міської комісії з питань евакуації
36. Міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
37. Міської топонімічної комісії при Виконавчому
комітеті Кропивницької міської ради

38.

Виїзної
робочої
групи
з
перевірки
дотримання перевізниками умов договору на
перевезення пасажирів
39. Міської комісії з безпеки дорожнього руху

Розгляд матеріалів з питань земельних
спорів шодо меж земельних ділянок
Попередження проявів насильства в сім'ях,
координація соціальної роботи із сім'ями,
які опинилися у складних життєвих
обставинах
Відпрацювання
заходів
з
евакуації
(тимчасового відселення) постраждалого
населення міста
Відпрацювання заходів та прийняття
рішень щодо попередження та ліквідації
надзвичайних ситуацій
Поліпшення роботи із впорядкування
найменувань (перейменувань) об’єктів
міського середовища, увічнення пам’яті
видатних діячів і подій, встановлення
пам’ятних знаків на території міста,
виконання статті 37 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”
Перевірка
підприємств-перевізників
стосовно виконання умов договору на
перевезення пасажирів
Покращення та підвищення стану безпеки
руху на вулицях міста, запобігання
скоєнню та попередженню дорожньотранспортних
пригод,
створення
налагодженої
взаємодії
у
сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху та
контроль
за
утриманням
вуличнодорожньої мережі у безпечному для
учасників
дорожнього
руху
стані,
обладнання вулиць міста технічними
засобами регулювання

За необхідності
За необхідності

О.Мосін
Р.Лунгол
С.Колодяжний
В.Гурський

За необхідності

Голова
комісії,
С.Коваленко

За необхідності

О.Мосін
С.Коваленко

За необхідності

Голова комісії
А.Назарець

За необхідності

О.Вергун
В.Житник

За необхідності

О.Вергун
В.Кухаренко
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40. Комісії по обстеженню санітарно-технічного Контроль за утриманням житлового фонду За необхідності
стану житлових будинків
міста в належному санітарно-технічному
стані
41. Комісії з визначення місць розміщення Контроль за утриманням житлового фонду За необхідності
контейнерних майданчиків на прибудинкових міста,
прибудинкових
територій
в
територіях
належному санітарно-технічному стані
42. Міської протиракової експертної комісії по Вивчення
причин
занедбаності За необхідності, не
розгляду
виявлення
онкопатології
в онкопатології, підвищення онконастороги рідше одного разу в
занедбаних стадіях захворювання
лікарів
квартал
43. Конкурсної комісії з розгляду конкурсних Фінансова
підтримка
громадських За необхідності
пропозицій,
розроблених
міськими об'єднань для виконання (реалізації)
громадськими
об'єднаннями
соціальної програм (проєктів, заходів)
спрямованості
44. Ради з розбору випадків дитячої та Покращення надання медичної допомоги За необхідності
материнської смертності
населенню міста

О.Вергун
В.Кухаренко

45.

Комісії з питань щодо визначення напрямів
та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію
державного бюджету місцевим бюджетам для
придбання житла для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з
їх числа
46. Міської комісії з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків та
ефективного використання бюджетних коштів
47. Комісії з питань бджільництва, попередження
та фіксація масового отруєння бджіл на
території
Кропивницької
міської
територіальної громади
48.

О.Вергун
В.Кухаренко
С.Колодяжний
О.Макарук
С.Колодяжний
Ю.Вовк
С.Колодяжний
О.Макарук

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа

За необхідності

С.Колодяжний
Т.Тимоховська

Скорочення податкового боргу до міського
бюджету

За необхідності

М.Бєжан
Н.Рахуба

Реєстрація
пасік,
профілактика
та
встановлення факту отруєння бджіл
засобами захисту рослин

За необхідності

М.Бєжан
Н.Рахуба

За необхідності

М.Бєжан
Н.Рахуба

Міської комісії з питань обліку осіб, які Сприяння особам в отриманні дотацій
мають право на отримання державної
підтримки
розвитку
тваринництва
та
переробки сількогосподарської продукції
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49. Конкурсного
комітету
на
пасажирів у м. Кропивницькому

перевезення Поліпшення
транспортного
обслуговування мешканців міста та
впровадження нової маршрутної мережі.
Оновлення рухомого парку автобусів

За необхідності

О.Вергун
В.Житник

V. Вивчення стану справ у галузях і сферах суспільного життя
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Перевірки підприємств, установ, організацій,
комерційних
структур,
приватних
домоволодінь щодо утримання в належному
санітарному стані прилеглих і закріплених
територій (рейдові комісії)
Моніторинг суспільно-політичної та аналіз
релігійної ситуації в місті
Перевірки підприємств житлово-комунального
господарства з питання підготовки до роботи в
осінньо-зимовий період 2021/2022 року

Контроль за вирішенням конфліктних
ситуацій, розгляд скарг та звернень
громадян з питань благоустрою і
санітарного стану

Щосереди

Аналіз стану суспільно-політичної та
Щомісяця
релігійної ситуації
Контроль за своєчасним та якісним
Липень виконанням запланованих заходів та
жовтень
підготовкою
житлово-комунального
господарства до роботи в осінньо-зимовий
період 2021/2022 року
Перевірки, передбачені Законом України „Про Виконання вимог Закону України
Липеньочищення влади”, стосовно посадових осіб „Про очищення влади”
грудень
місцевого самоврядування, які претендують на
заняття посад у виконавчих органах міської
ради
Перевірки готовності закладів освіти міста до Контроль
за
станом
фінансовоСерпень
роботи у 2021/2022 навчальному році
господарської діяльності закладів освіти
Перевірки стану роботи з питань охорони Контроль
за
дотриманням
безпеки
Жовтень
праці та безпеки життєдіяльності в закладах життєдіяльності та правил охорони праці в
освіти міста
навчальних закладах міста
Перевірки готовності міської ланки цивільного Забезпечення безаварійного пропуску
Листопад
захисту до роботи (дій) в осінньо-зимовий весняної повені
період
Перевірки виконавчих органів Кропивницької Контроль
за
дотриманням
вимог Протягом півріччя
міської ради
антикорупційного,
бюджетного
та
фінансового законодавства

О.Мосін
О.Брюховецький

О.Колюка
О.Горбенко
О.Вергун
В.Кухаренко

Керівники
виконавчих органів
міської ради
Н.Магер
С.Колодяжний
Л.Костенко
С.Колодяжний
Л.Костенко
О.Мосін
С.Коваленко
О.Шишко
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9.

10.

11.
12.

13.

Перевірки закладів, установ, організацій та
підприємств, які фінансуються повністю або
частково з бюджету Кропивницької міської
територіальної громади
Перевірки на підприємствах і в організаціях,
що не належать до комунальної власності
міста, але які отримують (отримували в
періоди, які перевіряються) кошти з міського
бюджету та цільових фондів, утворених
органами місцевого самоврядування, або
використовують (використовували у періоди,
які
перевіряються)
комунальне
майно
територіальної громади міста, цільового
використання коштів та комунального майна
Перевірки організації харчування в закладах
освіти міста
Перевірки дотримання чинного законодавства
щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей,
позбавленних батьківського піклування та
дітей з особливими потребами у закладах
освіти міста
Рейди з профілактики правопорушень серед
дітей та виявлення дітей, які потрапили у
складні життєві обставини

Контроль
за
дотриманням
вимог Протягом півріччя О.Шишко
антикорупційного,
бюджетного
та
фінансового законодавства
Контроль
за
дотриманням
вимог Протягом півріччя О.Шишко
антикорупційного,
бюджетного
та
фінансового законодавства

Контроль та надання допомоги щодо Протягом півріччя С.Колодяжний
організації харчування
Л.Костенко
Контроль
за
реалізацією
основних Протягом півріччя С.Колодяжний
положень Конвенції ООН “Про права
Л.Костенко
дитини”

Подолання дитячої безпритульності і Протягом півріччя С.Колодяжний
бездоглядності, запобігання сирітству,
Т.Тимоховська
правопорушенням у дитячому середовищі,
створення умов для всебічного розвитку та
виховання. Соціальний захист дітей, які
потрапили у складні життєві обставини
14. Відвідування дитячих будинків сімейного типу Надання соціальної та правової підтримки Протягом півріччя С.Колодяжний
та прийомних сімей
дітям пільгових категорій
Т.Тимоховська
15. Перевірки умов проживання мешканців Сприяння поліпшенню житлових умов За необхідності С.Балакірєва
гуртожитків, що належать до комунальної мешканців гуртожитків
В.Пількін
власності
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16. Обстеження суб`єктів господарювання різних
форм власності з питання дотримання
підприємствами
торгівлі,
побутового
обслуговування
населення,
ринками,
закладами
ресторанного
господарства
встановлених
протиепідемічних
заходів,
Правил торгівлі, Правил торгівлі на ринках та
Правил побутового обслуговування населення,
встановленого режиму роботи.
17. Обстеження суб`єктів господарювання різних
форм власності щодо дотримання правил
торгівлі алкогольними, слабоалкогольними
напоями у визначений час доби в межах
м. Кропивницького
18. Розслідування нещасних випадків з тяжкими
та смертельними наслідками, групових
нещасних
випадків,
що
сталися
на
підприємствах, установах, організаціях міста
Кропивницького у складі комісії Управління
Держпраці у Кіровоградській області

Забезпечення
дотримання
на Протягом півріччя М.Бєжан
підприємствах
торгівлі,
побутового
Н.Рахуба
обслуговування
населення,
ринках,
закладах
ресторанного
господарства
відповідних правил торгівлі, які визначені
законодавчими та нормативними актами

Виявлення суб'єктів господарювання, які Протягом півріччя
незаконно торують у нічний час

М.Бєжан
Н.Рахуба

Аналіз причин настаня нещасних випадків
та внесення пропозицій підприємствам
щодо попередження ( профілактики ) їх
настання

М.Бєжан
Н.Рахуба

За необхідності

VІ. Організаційно - масові заходи
1.

З нагоди Дня працівників торгівлі

Вшанування кращих працівників

22 липня

2.

З нагоди Дня будівельника

Вшанування будівельників міста

06 серпня

М.Бєжан
С.Балакірєва
Н.Рахуба
Н.Магер
О.Брюм
О.Мосін
С.Балакірєва
С.Білокінь
Н.Магер
О.Брюм

14
3.

З нагоди Дня Державного Прапора України та Засвідчення поваги до подвигу борців
30-ї річниці незалежності України
за
свободу,
незалежність
і
територіальну
цілісність
країни,
вшанування
багатовікової
історії
українського
державотворення,
державної
символіки
незалежної
України. Вшанування пам'яті загиблих
в зоні проведення АТО, ООС,
патріотичне виховання молоді

23-24 серпня

4.

Акція за участю організацій волонтерів та Вшанування
пам'яті
загиблих
ветеранів “Біжу за Героя”
учасників АТО, ООС, консолідація
суспільства

28 серпня

О.Колюка
О.Горбенко

5.

З нагоди Дня пам’яті захисників України, які Вшанування пам'яті загиблих в зоні
загинули в боротьбі за незалежність та проведення АТО, ООС
територіальну цілісність України

29 серпня

С.Колодяжний
Ю.Вовк

6.

Серпнева педагогічна нарада

Відзначення педагогічних працівників
за
сумлінну
працю
у
2020/2021 навчальному році, звіт про
діяльність освітянської галузі та
визначення
основних
напрямків
роботи на 2021/2022 навчальний рік

Серпень

С.Колодяжний
Л.Костенко

7.

Заходи в рамках проведення культурно- Організація змістовного дозвілля
мистецького проєкту “Мистецькі вихідні”
мешканців міста
З нагоди Дня знань
Підтримка дітей, які опинилися у
складних
життєвих
обставинах,
вручення портфелів дітям загиблих,
військовополонених
та
зниклих
безвісти учасників АТО, ООС, які
йдуть до першого класу
З нагоди Дня підприємця
Відзначення кращих підприємців міста
відзнаками

Серпень

С.Колодяжний
А.Назарець
С.Колодяжний
Л.Костенко
Т.Тимоховська
Ю.Вовк

8.

9.

01 вересня

05 вересня

О.Колюка
С.Колодяжний
С.Балакірєва
О.Горбенко
А.Назарець
Л.Костенко
О.Макарук
О.Брюм
Н.Магер

М.Бєжан
Н.Рахуба

15
10.

З нагоди 267-ї річниці заснування міста

Залучення широкого кола мешканців
до участі в загальноміських заходах

18 вересня

С.Балакірєва
О.Колюка
С.Колодяжний
О.Мосін
О.Вергун
М.Бєжан
О.Брюм
А.Назарець
Л.Костенко
О.Макарук
О.Горбенко
Н.Магер

11.

З нагоди Дня партизанської слави

Вшанування пам'яті загиблих під час
Другої світової війни, зокрема
партизан, формування шанобливого
ставлення до ветеранів війни

22 вересня

С.Колодяжний
С.Балакірєва
Ю.Вовк
А.Назарець
Л.Костенко
О.Брюм

12.

З нагоди Дня туризму

Пропаганда туризму як одного з
найпопулярніших видів відпочинку
Міжнародна агропромислова виставка з польовою Демонстрація промислового, творчого
демонстрацією техніки та технологій «АgrоEхро» та
культурного
потенціалу
Кропивницького,
активізація
зовнішньоторговельних
зв'язків,
залучення іноземних інвестицій
З нагоди Міжнародного дня глухих
Матеріальна підтримка осіб з вадами
слуху
З нагоди Дня усиновлення
Пропаганда
пріоритетних
форм
влаштування дітей в сім'ї
З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек
Відзначення
кращих
працівників
МЦБС

27 вересня

С.Колодяжний
А.Назарець
М.Бєжан
Н.Рахуба

13.

14.
15.
16.

29 вересня 02 жовтня

30 вересня
30 вересня
30 вересня

С.Колодяжний
Ю.Вовк
С.Колодяжний
Т.Тимоховська
С.Колодяжний
А.Назарець

16
17. Конкурс на кращий благоустрій багатоквартирних Залучення мешканців міста до робіт з
Вересень
будинків та будинків приватного сектору у благоустрою
та
естетичного
м.Кропивницькому
оформлення
прилеглої
території
багатоквартирних будинків, будинків
приватного сектору, озеленення та
покращення санітарного стану міста
18. Привітання
громадян,
яким
виповнилось Вшанування мешканців міста з Вересень- грудень
100 або більше років, з врученням цінних ювілейними датами
подарунків та грошової допомоги
19. З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку Матеріальна підтримка осіб похилого
01 жовтня
віку

О.Вергун
В.Кухаренко

20.

С.Колодяжний
Л.Костенко
С.Колодяжний
А.Назарець
С.Колодяжний
С.Балакірєва
Ю.Вовк
О.Брюм
С.Колодяжний
Л.Костенко
С.Колодяжний
С.Балакірєва
Ю.Вовк
А.Назарець
Л.Костенко
О.Брюм
С.Колодяжний
А.Назарець

З нагоди Дня працівників освіти

21. З нагоди Дня художника
22. З нагоди Дня захисника України

23. Посвята в кадети вихованців КЗ ліцей “Сокіл”

Вшанування кращих педагогічних
працівників
Вшанування представників мистецької
спільноти
Вшанування пам'яті загиблих в зоні
проведення АТО, ООС

03 жовтня

Патріотичне виховання молоді

14 жовтня

10 жовтня
14 жовтня

24. З нагоди 77-ої річниці визволення України від Увічнення
безсмертного
подвигу
нацистських загарбників
українського народу у Другій світовій
війні, вшанування ветеранів війни,
патріотичне виховання молоді

28 жовтня

25. ХІХ
музичний
Шимановського

Жовтень

26.

фестиваль

імені

Кароля Вшанування пам’яті видатного піаніста
та композитора Кароля Шимановського

Семінар з діючими прийомними сім'ями, Популярізація
сімейних
опікунами, піклувальниками щодо влаштування виховання в місті
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського
піклування, до сімейних форм виховання

форм

Жовтень

С.Колодяжний
Ю.Вовк
С.Колодяжний
Ю.Вовк

С.Колодяжний
Т.Тимоховська

17
27. Конкурс „Посадовець року” серед посадових осіб Підвищення
професіоналізму
органів місцевого самоврядування
персоналу, розвиток ініціативи і
творчої
активності,
формування
мотивації
працівників
щодо
підвищення престижності служби в
органах місцевого самоврядування

Жовтеньгрудень

С.Балакірєва
О.Колюка
С.Колодяжний
О.Мосін
О.Вергун
М.Бєжан
Керівники виконавчих
органів міської ради

28.

З нагоди Дня працівників культури та майстрів Вшанування працівників культури та
народного мистецтва
майстрів
народного
мистецтва,
пропагування народного мистецтва

09 листопада

С.Колодяжний
А.Назарець

29.

З нагоди Дня української писемності та мови

Пропагування
та
утвердження
державного статусу української мови,
піднесення її престижу серед молоді,
виховання поваги до культури й
традицій українського народу

09 листопада

С.Колодяжний
Л.Костенко

30.

З нагоди Дня студента

Вшанування студентської спільноти та
нагородження
найкращих
її
представників

17 листопада

С.Колодяжний
В.Гурський

31.

З нагоди Дня Гідності та Свободи

Консолідація та розвиток історичної
свідомості, національної пам'яті та
належне відзначення пам'ятної дати.
Здійснення заходів, спрямованих на
поширення знань щодо демократичних
прав та свобод

21 листопада

О.Колюка
С.Балакірєва
С.Колодяжний
О.Горбенко
А.Назарець
Л.Костенко
О.Брюм

32.

З нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів

Консолідація та розвиток історичної
свідомості, національної пам'яті

27 листопада

О.Колюка
С.Балакірєва
С.Колодяжний
О.Горбенко
А.Назарець
Л.Костенко
О.Брюм

18
33. З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю Матеріальна
інвалідністю

підтримка

осіб

з

03 грудня

С.Колодяжний
Ю.Вовк
Л.Костенко
О.Макарук

34.

З нагоди Дня місцевого самоврядування

Відзначення кращих представників
місцевого самоврядування

07 грудня

О.Колюка
С.Балакірєва
О.Вергун
С.Колодяжний
О.Мосін
М.Бєжан
Н.Магер
А.Назарець
О.Брюм
Керівники
виконавчих органів
міської ради

35.

З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації Вшанування
подвигу
учасників
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
ліквідації
наслідків
аварії
на
Чорнобильській АЕС, матеріальна
підтримка

14 грудня

С.Колодяжний
С.Балакірєва
Ю.Вовк
Л.Костенко
А.Назарець
О.Макарук
О.Брюм

36.

З нагоди Дня Святителя і Чудотворця Миколая Підвищення духовного і культурного
та Новорічних свят
рівня виховання молодого покоління в
дусі поваги до народних традицій,
різнопланового розвитку особистості,
зайнятості дітей в позаурочний час та
організації дозвілля. Привітання дітей
загиблих, військовополонених та
зниклих безвісти учасників АТО, ООС

19 грудня

С.Колодяжний
С.Балакірєва
Т.Тимоховська
Ю.Вовк
А.Назарець
Л.Костенко
О.Брюм

19
37. Міський конкурс “Вчитель року”
38.
39.

40.

41.

42.

Відзначення
кращих
педагогів,
Грудень
підвищення ролі педагога в суспільстві
Культурно-масові,
національно-патріотичні Організація змістовного дозвілля дітей Протягом півріччя
заходи у КЗ “Об’єднання дитячо-юнацьких клубів та молоді в позанавчальний час
за місцем проживання“
Заходи щодо реалізації проєктів “Громадський Виконаня
Програми
реалізації Протягом півріччя
бюджет”
громадського
бюджету
(бюджету
участі) у місті Кропивницькому на
2021-2024 роки
Спортивні змагання, фізкультурно-оздоровчі, Популярізація та розвиток фізичної Протягом півріччя
спортивно-масові заходи з нагоди свят та культури
і
спорту,
пропаганда
пам'ятних дат
здорового способу життя. Відзначення
державних
і
професійних
свят,
пам'ятних і визначних дат
Святкові ярмарки, святкова торгівля, ярмарки- Задоволення потреб населення в Протягом півріччя
розпродажі товарів місцевих виробників
товарах за цінами товаровиробника,
пропаганда нових видів продукції та
продукції власного виробництва
Культурно-масові,
національно-патріотичні Виконання
комплексної
програми Протягом півріччя
заходи для молоді, у тому числі з нагоди свят та “Молодь” на 2021-2023 роки та Міської
пам'ятних дат
програми
підтримки
сімей
на
2021-2023 роки

С.Колодяжний
Л.Костенко
С.Колодяжний
В.Гурський
С.Колодяжний
В.Гурський
С.Колодяжний
В.Гурський

М.Бєжан
Н.Рахуба
С.Колодяжний
В.Гурський

VII. Інформаційно-комунікаційні заходи
1.

Збори Громадської ради при Виконавчому
комітеті Кропивницької міської ради.
2. Просвітницькі заходи щодо забезпечення
гендерної політики в м. Кропивницькому
3. Просвітницькі
заходи
щодо
протидії
розповсюдженню наркоманії, алкоголізму,
тютюнопалінню та СНІДу
4. Просвітницькі
заходи
щодо
протидії
насильству в сім’ї

Забезпечення взаємодії з інститутами Серпень - грудень О.Колюка
громадянського суспільства
О.Горбенко
Сприяння забезпеченню рівних прав та Вересень - грудень С.Колодяжний
можливостей жінок і чоловіків
В.Гурський
Виконання
комплексної
програми Вересень - грудень С.Колодяжний
“Молодь” на 2021-2023 роки”
В.Гурський
Попередження проявів насильства в сім’ї

Вересень - грудень С.Колодяжний
В.Гурський

20
5. Просвітницькі заходи щодо протидії торгівлі
людьми
6. “Круглий
стіл”
із
суб`єктами
господарювання, які виявили бажання
здійснювати сезонну торгівлю ялинками на
території м. Кропивницького
7. “Круглий стіл” на тему: “Простір бібліотеки.
Креативний підхід”
8. Інформування громадськості (виступи на
апаратних нарадах міського голови) про
роботу виконавчих органів міської ради

9.

Виконання
комплексної
програми Вересень - грудень
“Молодь” на 2021-2023 роки”
Задоволення
потреб
населення
у
Листопад
передноворічному попиті на ялинки,
сосни

С.Колодяжний
В.Гурський
М.Бєжан
Н.Рахуба

Обговорення можливостей інноваційного
Листопад
розвитку публічних бібліотек
Відкритість роботи виконавчих органів
Згідно з графіком і
визначеними
темами

С.Колодяжний
А.Назарець
С.Колодяжний
С.Балакірєва
М.Бєжан
О.Вергун
О.Колюка
О.Мосін
Керівники
виконавчих органів
міської ради
Згідно з графіком С.Балакірєва
прийому громадян О.Пономарьова

Організаційне
забезпечення
проведення Забезпечення діалогу влади з народом
прийомів громадян з особистих питань
керівництвом міської ради
10. Інформаційно-роз'яснювальна кампанія щодо Популяризація та залучення більш Протягом півріччя М.Бєжан
громадського бюджету (бюджету участі)
широких мас населення до конкурсу
Н.Рахуба
“Громадський
бюджет
м. Кропивницького”
11. Санітарно-освітня
робота
з
питань Покращення
показників
здоров'я Протягом півріччя С.Колодяжний
формування здорового способу життя та мешканців міста
О.Макарук
профілактики захворювань
12. Брифінги
Реалізація в місті завдань Президента Протягом півріччя О.Колюка
України, рішень Кабінету Міністрів
С.Якунін
України тощо. Висвітлення актуальних
питань діяльності міської та районних у
місті рад

21
13.

Інформаційний супровід засідань сесій
міської ради, виконавчого комітету міської
ради, нарад, офіційних зустрічей та інших
заходів за участю керівництва міста

Висвітлення
актуальних
питань Протягом півріччя О.Колюка
діяльності депутатів міської ради,
С.Якунін
виконавчих органів міської ради, стану
виконання державних, обласних програм
на території міста та міських профільних
програм, виконання міського бюджету
14. Навчання відповідно до програми з розвитку і Набуття практичного досвіду, оцінка Протягом півріччя С.Балакірєва
управління персоналом в міській раді на ділових
та
професійних
якостей.
Н.Магер
2020-2022 роки
Удосконалення знань, умінь та навичок,
вивчення актуальних питань управління та
нових актів законодавства

Начальник управління діловодства
та організаційної роботи

Олена БРЮМ

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Михайло БЄЖАН
„_______” ____________” 2021 року

