Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
25.02. 2021 р. №4/90
План роботи міської ради на І півріччя 2021 року
I. Питання, що пропонуються для розгляду на пленарних засіданнях міської ради
№
Зміст питання
з/п
1
2
1.
Про виконання міського бюджету за 2020 рік
2.
Про хід виконання у 2020 році Програми економічного і соціального
розвитку міста Нововолинська на 2020-2022 роки
3.
Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року №
2/44 «Про бюджет міської територіальної громади м. Нововолинська
на 2021 рік»

4.

5.
6.

Термін
розгляду
3
І квартал
І квартал

Інформують
4
Фінансове управління
Відділ економіки

У терміни, Фінансове управління
визначені
Бюджетним
кодексом
України

Про криміногенну ситуацію та результати службової діяльності ВП
ІІ квартал ВП № 1 (м. Нововолинськ)
№ 1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у
Володимир-Волинського РВП
Волинській області за 2020 рік
ГУНП у Волинській області
Про діяльність Володимир-Волинської місцевої прокуратури на тери- ІІ квартал Володимир-Волинська місцева
торії м. Нововолинська та смт. Благодатного за 2020 рік
прокуратура
Про роботу підприємства «Нововолинськводоканал»
ІІ квартал Підприємство «Нововолинськводоканал»

2
Продовження додатка

1
2
3
ІІ. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях постійних комісій міської ради
№
з/п
1
1.
2.
3.

4.

5.
6.

1.
2.
3.

Термін
Інформують
розгляду
2
3
4
Постійна комісія з питань регламенту міської ради, депутатської діяльності, етики та правопорядку
Про виконання міського бюджету за 2020 рік
І квартал Фінансове управління
Про хід виконання у 2020 році Програми економічного і соціального
І квартал Відділ економіки
розвитку міста Нововолинська на 2020-2022 роки
Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № У терміни, Фінансове управління
2/44 «Про бюджет міської територіальної громади м. Нововолинська
визначені
на 2021 рік»
Бюджетним
кодексом
України
Зміст питання

Про криміногенну ситуацію та результати службової діяльності ВП
№ 1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у
Волинській області за 2020 рік
Про діяльність Володимир-Волинської місцевої прокуратури на території м. Нововолинська та смт. Благодатного за 2020 рік
Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської
комісії

ІІ квартал ВП № 1 (м. Нововолинськ)
Володимир-Волинського РВП
ГУНП у Волинській області
ІІ квартал Володимир-Волинська місцева
прокуратура
При
Члени комісії
надходженні
Постійна комісія з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та фінансів
Про виконання міського бюджету за 2020 рік
І квартал Фінансове управління
Про хід виконання у 2020 році Програми економічного і соціального
І квартал Відділ економіки
розвитку міста Нововолинська на 2020-2022 роки
Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № У терміни, Фінансове управління
визначені
2/44 «Про бюджет міської територіальної громади м. Нововолинська

3
Продовження додатка

1

4.
5.

6.

7.

1.
2.
3.

2

на 2021 рік»

Бюджетним
кодексом
України

Про хід виконання у 2020 році Комплексної програми «Призовник»
на 2017-2020 роки.
Про хід виконання у 2020 році програми матеріально-технічного
забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних
органів в області, у яких проходять службу жителі міста
Нововолинська і селища Благодатне, проведення заходів
територіальної оборони та мобілізації на 2020-2022 роки
Про хід виконання у 2020 році Програми забезпечення оформлення
права власності та процесу приватизації об’єктів комунальної
власності м. Нововолинська на 2019-2023 роки

І квартал

3

І квартал

Відділ оборонно-мобілізаційної
роботи
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту
населення

І квартал

Відділ економіки

Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської
комісії

При
Члени комісії
надходженні
Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва
Про виконання міського бюджету за 2020 рік
І квартал Фінансове управління
Про хід виконання у 2020 році Програми економічного і соціального
І квартал Відділ економіки
розвитку міста Нововолинська на 2020-2022 роки
Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № У терміни, Фінансове управління
визначені
2/44 «Про бюджет міської територіальної громади м. Нововолинська
Бюджетним
на 2021 рік»
кодексом
України

4.
5.
6.

Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів»
І квартал Відділ економіки
Про роботу сектору з питань залучення інвестицій, реалізації проєктів ІІ квартал Відділ економіки
та грантів відділу економіки
Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської
При
Члени комісії

4
Продовження додатка

1

1.
2.
3.

2
3
комісії
надходженні
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціального захисту населення
Про виконання міського бюджету за 2020 рік
І квартал Фінансове управління
Про хід виконання у 2020 році Програми економічного і соціального
І квартал Відділ економіки
розвитку міста Нововолинська на 2020-2022 роки
Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № У терміни, Фінансове управління
визначені
2/44 «Про бюджет міської територіальної громади м. Нововолинська
Бюджетним
на 2021 рік»
кодексом
України

4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.

Про хід виконання у 2020 році рішення міської ради від 24.12.2015р. І квартал Управління соціального захисту
№5/2 «Про Цільову програму соціального захисту населення на 2016населення
2020 р.р.»»
Про хід виконання у 2020 році Програми розвитку і підтримки І квартал Комунальні заклади охорони
комунальних закладів охорони здоров'я міста Нововолинська на 2019здоров’я
2021 роки
Про роботу Територіального центру соціального обслуговування ІІ квартал Територіальний центр соціального
(надання соціальних послуг) виконавчого комітету Нововолинської
обслуговування (надання соціальміської ради
них послуг) виконавчого комітету
Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської
При
Члени комісії
комісії
надходженні
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
Про виконання міського бюджету за 2020 рік
І квартал Фінансове управління
Про хід виконання у 2020 році Програми економічного і соціального
І квартал Відділ економіки
розвитку міста Нововолинська на 2020-2022 роки
Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № У терміни, Фінансове управління
визначені
2/44 «Про бюджет міської територіальної громади м. Нововолинська
Бюджетним

5
Продовження додатка

1
на 2021 рік»
4.

5.

6.
7.
8.

2

3

кодексом
України

Про хід виконання у 2020 році Комплексної програми розвитку І квартал
житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та
його безпеки м. Нововолинська та смт. Благодатне на 2020-2024 рр.
Про хід виконання у 2020 році міської Програми сприяння діяльності І квартал
об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків у м. Нововолинську та смт. Благодатне на 2020-2024 роки
Про хід виконання у 2020 році Програми благоустрою І квартал
м. Нововолинська та смт. Благодатне на 2019-2022 роки
Про хід виконання Цільової програми «Тепла оселя» на 2021-2023 ІІ квартал
роки
Про роботу підприємства «Нововолинськводоканал»
ІІ квартал

Відділ будівництва, комунального
господарства та газифікації
Відділ будівництва, комунального
господарства та газифікації
Відділ будівництва, комунального
господарства та газифікації
Підприємство «Нововолинськводоканал»
Члени комісії

При
надходженні
Постійна комісія з питань земельних відносин, комунального майна, транспорту, містобудування та архітектури
1.
Про виконання міського бюджету за 2020 рік
І квартал Фінансове управління
2.
Про хід виконання у 2020 році Програми економічного і соціального
І квартал Відділ економіки
розвитку міста Нововолинська на 2020-2022 роки
3.
Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № У терміни, Фінансове управління
визначені
2/44 «Про бюджет міської територіальної громади м. Нововолинська
Бюджетним
на 2021 рік»
9.

Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської
комісії

Відділ будівництва, комунального
господарства та газифікації

кодексом
України

4.
5.

Про детальні плани територій (ДПТ) земельних ділянок в м. Нововолинську
Про роботу відділу містобудування та архітектури

І квартал

Відділ містобудування та
архітектури
ІІ квартал Відділ містобудування та

6
Продовження додатка

1
6.

1.
2.
3.

2

3
архітектури
Члени комісії

Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської
комісії

При
надходженні
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, національного і духовного відродження
Про виконання міського бюджету за 2020 рік
І квартал Фінансове управління
Про хід виконання у 2020 році Програми економічного і соціального
І квартал Відділ економіки
розвитку міста Нововолинська на 2020-2022 роки
Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № У терміни, Фінансове управління
визначені
2/44 «Про бюджет міської територіальної громади м. Нововолинська
Бюджетним
на 2021 рік»
кодексом
України

4.
5.
6.
7.

8.

1.
2.
3.

Про організацію літнього оздоровлення/відпочинку дітей у 2021 році

І квартал

Управління освіти, управління
соціального захисту населення
Про хід виконання у 2020 році Міської цільової соціальної програми
І квартал Управління соціального захисту
оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки
населення
Про стан охоплення якісною дошкільною освітою
ІІ квартал Управління освіти
Аналіз та узагальнення інформації про стан навчання дітей в ІІ квартал Управління освіти
інклюзивно-ресурсному центрі, створення умов для їх подальшого
самозабезпечення, соціальної адаптації
Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської
При
Члени комісії
комісії
надходженні
Постійна комісія з питань інформаційної політики, фізичної культури, молоді, спорту та туризму
Про виконання міського бюджету за 2020 рік
І квартал Фінансове управління
Про хід виконання у 2020 році Програми економічного і соціального
І квартал Відділ економіки
розвитку міста Нововолинська на 2020-2022 роки
Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № У терміни, Фінансове управління

7
Продовження додатка

1
2/44 «Про бюджет міської територіальної громади м. Нововолинська
на 2021 рік»

2

3

визначені
Бюджетним
кодексом
України

4.

Про хід виконання у 2020 році Програми висвітлення діяльності
органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації в
2020 – 2022 роках

5.

Про хід виконання у 2020 році Міської цільової соціальної програми
І квартал
розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки
Про стан
гурткової роботи спортивно-оздоровчого комплексу ІІ квартал Управління освіти
«Шахтар»
Про розгляд звернень, що надійшли на адресу постійної депутатської
При
Члени комісії
комісії
надходженні

6.
7.

І квартал

Відділ з питань інформаційної
політики, комунікацій та
програмно-апаратного
забезпечення
Управління освіти

ІІІ. Основні організаційні заходи, наради, семінари
Назва заходу

Термін проведення

Організація підготовки і проведення днів депутата міської ради

за потребою

Організація навчання депутатів міської ради

протягом півріччя

Участь в заходах з нагоди державних та професійних свят,
пам’ятних та знаменних дат

протягом півріччя

Відповідальні
Секретар міської ради, відділ
організаційно-виконавчої роботи
Секретар міської ради, відділ
організаційно-виконавчої роботи
Секретар міської ради, відділ
організаційно-виконавчої роботи,
депутати ради

