
                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                   Рішення виконкому 

                                                                                 Андрушівської міської ради 

                                                                              17 червня 2021 року № 153   

                                                       

П Л А Н 

роботи виконавчого комітету Андрушівської міської ради на 
 

ІII-й  квартал 2021 року 

           

І. Питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету 
                                                    

Л И П Е Н Ь  

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

2 кв. 2021 року. 

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

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

року у Андрушівській міській раді. 

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

3. Про  підготовку закладів освіти Андрушівської міської територіальної 

громади до роботи в новому 2021 – 2022 р.р. навчальному році.  

Доповідач: Рудюк С.О. - начальник відділу освіти, молоді та спорту. 

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

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

 

С Е Р П Е Н Ь 

2. Про  підготовку об'єктів соціально-культурної сфери Андрушівської 

міської територіальної громади  до  роботи в осінньо-зимовий період  2021-

2022 р. (за виключенням галузі освіта).  

Доповідач: Заєць Т.М. – в.о. начальника відділу культури та туризму. 

Балюк А.М. – начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я. 

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

 

                                             В Е Р Е С Е Н Ь 

1. Про організацію медичного обслуговування та харчування у закладах 

освіти. 

Доповідач: Рудюк С.О. - начальник відділу освіти, молоді та спорту. 

2.  Про хід виконання рішення виконкому про підготовку закладів освіти 

Андрушівської міської територіальної громади до роботи в новому 2021 – 2022  

навчальному році.  

Доповідач: Рудюк С.О. - начальник відділу освіти, молоді та спорту. 

3.  Про план роботи виконкому на IV кв. 2021 року. 

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

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

Доповідач: Осадчий О.В. – секретар виконавчого комітету. 
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Орієнтовний календар проведення засідань виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради 

 

16 липня            20 серпня               17 вересня 

 

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

розгляд виконкому Андрушівської 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 громади, 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 міської ради, зняття рішень з контролю.  

 

Організаційні заходи виконкому міської ради в ІII кварталі 2021 р. 
 

Підготовка і проведення засідань виконавчого комітету міської ради.  

Затвердження заходів до відзначення Дня державного прапора, Дня 

незалежності України; 

Підготовка та відзначення  дня людей похилого віку; 

Здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого 

бюджету; 

Здійснення контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до 

місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм 

власності; 

Здійснення контролю за якістю питної води; 

Вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження 

побутових відходів; 

Забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць 

поховання; 

Забезпечення пільгового проїзду учнів та педагогічних працівників до 

місця навчання і додому; 

Проведення реєстрації та зняття з  реєстрації громадян;  

Нотаріальні дії та проведення військового обліку; 

Сприяння організації призову громадян на строкову військову службу та 

службу за контрактом; 

Проведення подвірного обходу громадян похилого віку. 
 

 

Секретар виконкому                                                            Олег ОСАДЧИЙ 


