
                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                   Рішення виконкому 

                                                                                 Андрушівської міської ради 

                                                                              19 березня 2021 року № 63   

                                                       

П Л А Н 

роботи виконавчого комітету Андрушівської міської ради на 

 

ІI-й  квартал 2021 року 

           

І. Питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету 

                                                    

К В І Т Е Н Ь 

1. Про письмовий звіт про хід і результати виконання бюджету громади за 

1 кв. 2021 року. 

Доповідач: Суботенко Н.О. – начальник управління фінансів. 

2. Про виконання Закону України «Про звернення громадян» за 1 кв. 2021 

року у Андрушівській міській раді. 

Доповідач: Гриневич М.С. – начальник загального відділу. 

3. Розгляд заяв громадян,  листів та розпоряджень РДА та ОДА. 

Доповідач: Осадчий О.В. – секретар виконавчого комітету. 

 

Т Р А В Е Н Ь 

1.  Про організаційне забезпечення надання адміністративних послуг через 

центр надання адміністративних послуг. 

Доповідач: Кондратюк О.В. – начальник відділу ЦНАП. 

2. Про організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку. 

Доповідач: Рудюк С.О. – начальник відділу освіти, молоді і спорту.  

3. Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх. 

Доповідач: Нечепа І.Т. – начальник служби у справах дітей. 

Співвідповідач: Подік Н.В. – директор КУ ЦНСП Андрушівської міської ради. 

4. Розгляд заяв громадян, листів та розпоряджень РДА та ОДА.       

Доповідач: Осадчий О.В. – секретар виконавчого комітету. 

 

Ч Е Р В Е Н Ь 

1. Про моніторинг надання соціальних послуг в Андрушівській міській 

територіальній громаді. 

Доповідач: Балюк А.М. – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров'я. 

2. Про оздоровлення дітей Андрушівської міської територіальної громади. 

Доповідач: Балюк А.М. – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров'я. 

3.  Про план роботи виконкому на III кв. 2020 року. 

Доповідач: Осадчий О.В. – секретар виконавчого комітету. 

3.  Розгляд заяв громадян, листів та розпоряджень РДА та ОДА.       

Доповідач: Осадчий О.В. – секретар виконавчого комітету. 



2 

 

 

Орієнтовний календар проведення засідань виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради 

 

16 квітня            21 травня               18 червня 

 

 

 

ІІ. Питання, які будуть вивчатись і при необхідності виноситись на 

розгляд виконкому міської ради 

 

Вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і 

піклування, організація роботи щодо запобігання бездоглядності 

неповнолітніх, організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з 

мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом на території ОТГ, 

повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів. 

 

 

ІІІ. Перелік питань, які розглядатимуться в порядку контролю за 

виконанням раніше прийнятих рішень: 

 

Про хід виконання рішень виконкому селищної ради, зняття рішень з 

контролю.  

 

 

Організаційні заходи виконкому міської ради в ІI кварталі 2021 р. 

 

Підготовка і проведення засідань виконавчого комітету селищної ради.  

Затвердження заходів до відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня 

Перемоги над нацизмом. 

Затвердження заходів до відзначення Міжнародного дня захисту дітей. 

Відзначення Дня скорботи і пам'яті жертв війни. 

Відзначення Дня Конcтитуції України. 

Сприяння організації призову громадян на строкову військову службу та 

службу за контрактом. 

Проведення подвірного обходу громадян похилого віку. 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                   Олег ОСАДЧИЙ 


