Додаток до рішення 6 сесії
від 26.01.2011 р.

№з
/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
11.

12.
13.
14.

ПЛАН
РОБОТИ БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ V1 СКЛИКАННЯ НА 2011 РІК
Питання для розгляду,заходи для виконання
Термін
Відповідальні
проведення
Розділ 1.Питання для розгляду на сесіях міської ради
Про затвердження бюджету Барської міської ради на
2011 рік
Про затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку м.Бар на 2011 рік.
Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської
міської ради за 2010 рік.
Про встановлення місцевих податків і зборів, розмірів їх
ставок та надання пільг по їх справлянню.
Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних
осіб- суб’єктів малого підприємництва.
Про встановлення ставок земельного податку на
території Барської міської ради на 2011 рік.
Про перелік об’єктів комунальної власності, які не
підлягають приватизації у 2011 році.
Про порядок розгляду виконавчим комітетом Барської
міської ради питань погодження та встановлення
тарифів на житлово-комунальні, ритуальні та інші
послуги на території Барської міської ради.
Про затвердження плану розгляду проектів регуляторних
актів Барської міської ради на 2011 рік
Про затвердження Положення про участь власників та
орендарів( користувачів) нежитлових приміщень в
утриманні житлових будинків та прибудинкових
територій та встановлення орендних ставок за оренду
майна, що є комунальною власністю територіальної
громади міста
Організація виконання Закону України «Про дошкільну
освіту». Про роботу реабілітаційного центру «Еверест»
Про затвердження плану-розвитку та вдосконалення
цивільної оборони міста на 2011р. та передбачення
коштів для техінвентаризації захисних споруд.
Про підготовку до роботи КУ «Оздоровчий табір
«Фортуна». Про підготовку до організації літнього
відпочинку та оздоровлення дітей у 2011 році

1 квартал
1 квартал
1 квартал
1 квартал
1 квартал
1 квартал
1 квартал
1 квартал

1 квартал
1 квартал

Постійна комісія з питань СЕР, бюджету, фінансів, цін та інвестицій,
економічний відділ
Постійні комісії та відділи міської ради
Постійна комісія з питань СЕР, бюджету, фінансів, цін та інвестицій,
економічний відділ
Постійна комісія з питань СЕР, бюджету, фінансів, цін та інвестицій,
економічний відділ
Постійна комісія з питань СЕР, бюджету, фінансів, цін та інвестицій,
економічний відділ
Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища, відділ, архітектури, будівництва та
регулювання земельних відносин
Постійна комісія з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального
господарства, відділ архітектури, будівництва та земельних відносин
Постійна комісія з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального
господарства, відділ архітектури, будівництва та регулювання земельних
відносин, економічний відділ
Постійна комісія з питань забезпечення законності, правопорядку, прав людини,
діяльності ЗМІ, оборонної роботи, Регламенту та відзначення нагородами,
економічний відділ
Постійна комісія з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального
господарства, відділ архітектури, будівництва та регулювання земельних
відносин, економічний відділ

1 квартал

Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту,
соціального захисту населення та міжнародних відносин

І квартал

Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів,
цін та інвестицій

11 квартал

Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту,
соціального захисту населення та міжнародних відносин

Відмітка про
виконання

15.
16.
17.

Про проведення місцевого референдуму щодо створення
єдиного центру розрахунків споживачів за житловокомунальні та інші послуги
Про створення міських органів територіальної
самоорганізації населення та затвердження Положення
про їх діяльність
Про затвердження Положення про помічникаконсультанта депутата міської ради.

11 квартал

Постійні комісії, відділи міської ради

111 квартал

Постійна комісія з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального
господарства, відділ архітектури, будівництва та регулювання земельних
відносин, економічний відділ
Постійна комісія з питань забезпечення законності, правопорядку, прав людини,
діяльності ЗМІ, оборонної роботи, Регламенту та відзначення нагородами, відділ
правової роботи та соціального захисту населення

1 квартал

18.

Звіт Барського міського голови Дзіся О.І. про роботу
виконавчих органів ради

1V квартал

19.

Звіти голів постійних комісій про роботу комісій

1V квартал

20.

Про підготовку Програми соціально-економічного та
культурного розвитку, проекту бюджету Барської міської
ради на 2012 рік
Вирішення поточних питань згідно Положення про
постійні комісії Барської міської ради 6 скликання
Розділ 2. Основні питання для розгляду на
засіданнях постійних комісій міської ради
2.1. З питань соціально-економічного розвитку,
бюджету, фінансів, цін та інвестицій
Про розробку спільно з виконавчим комітетом міської
ради проектів бюджету та Програми соціальноекономічного та культурного розвитку міста на 2011 рік
та затвердження їх на сесії міської ради.
Про затвердження на сесії міської ради проекту звіту про
виконання бюджету міської ради за 2010 рік.
Про проекти рішень по встановленню ставок місцевих
податків і зборів, єдиного податку, порядку та пільг по їх
справлянню
Про звіти щодо підприємницько-господарської
діяльності міських комунальних підприємств «
Барводоканал», «Бартеплокомуненерго», Барський
комбінат комунальних підприємств, редакція газети
« Барчани», оздоровчий табір « Фортуна».
Про реформування підприємств житлово-комунального
господарства міста і підсумки їх підприємницькогосподарської діяльності у 2010 році
Про проекти рішень, які заплановано для обговорення та
затвердження на сесіях міської ради.
Перевірка виконання рішень міської ради, її виконавчого

1V квартал

21.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

На протязі
року

Постійна комісія з питань забезпечення законності, правопорядку, прав людини,
діяльності ЗМІ, оборонної роботи, Регламенту та відзначення нагородами,
міський голова
Постійна комісія з питань забезпечення законності, правопорядку, прав людини,
діяльності ЗМІ, оборонної роботи, Регламенту та відзначення нагородами,
голови постійних комісій
Постійні комісії, відділи міської ради
Голови постійних комісій спільно із виконавчими органами ради

Голова постійної комісії
1 квартал

1 квартал
1 квартал
1-ІІ квартали

1 квартал
На протязі
року
На протязі

8.
9.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10
11.

1.
2.
3.
4.

комітету, контроль по виконанню яких покладений на
постійну комісію.
Звіт про роботу комісії на сесії міської ради
Розгляд скарг та звернень, що надійшли до комісії
2.2. З питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища
Про пропозиції щодо встановлення ставки земельного
податку та порядку його справляння
Про надання згоди на погодження місць розташування
об’єктів погодження проектів технічної документації із
землеустрою, здійснення контролю за провадженням
заходів стосовно упорядкування земельної документації.
Про проведення інвентаризації земельних ділянок,
наданих громадянам, підприємствам, установам та
організаціям на території міської ради.
Про аналіз проектів землеустрою та забудови земельних
ділянок стосовно їх відповідності детальному плану
території та Генеральному плану розвитку м.Бар.
Про підготовку рішень щодо надання земельних ділянок
на конкурсних засадах( аукціон, конкурс) для розгляду
на чергових сесіях міської ради.
Про узгодження рекомендацій стосовно проектів рішень
міської ради про прибережні захисні смуги та
водоохоронні зони р.Рів та малих річок на території м.
Бар.
Проведення виїзних засідань постійної комісії з
актуальних питань.
Про проекти рішень, які заплановано для обговорення та
затвердження на сесіях міської ради.
Перевірка виконання рішень міської ради, її виконавчого
комітету, контроль по виконанню яких покладений на
постійну комісію.
Звіт про роботу комісії на сесії міської ради
Розгляд скарг та звернень, що надійшли до комісії
2.3. З питань архітектури, будівництва, житловокомунального господарства
Про проведення інвентаризації об’єктів житловокомунального господарства міської ради.
Про перевірку виконання умов договорів оренди
комунального майна.
Про стан ліфтового господарства міста.
Про створення зони відпочинку на р.Рів.

року
1V квартал
Постійно
Голова постійної комісії
1 квартал
Постійно

1 квартал
11 квартал
Постійно
11 квартал

По мірі
необхідності
На протязі
року
На протязі
року
1V квартал
Постійно
Голова постійної комісії
1 квартал
1 квартал
1 квартал.
11 квартал.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Про використання об’єктів нерухомості, що визнані
безгосподарними.
Про проблеми збору, вивезення та утилізації твердих
побутових відходів.
Проведення виїзних засідань постійної комісії з
актуальних питань.
Про проекти рішень, які заплановано для обговорення та
затвердження на сесіях міської ради.
Перевірка виконання рішень міської ради, її виконавчого
комітету, контроль по виконанню яких покладений на
постійну комісію.
Звіт про роботу комісії на сесії міської ради
Розгляд скарг та звернень, що надійшли до комісії
2.4. З питань освіти, охорони здоров’я, культури,
спорту, соціального захисту населення та
міжнародних відносин
Про стан харчування дітей в дошкільних та
загальноосвітніх закладах міста.
Організація виконання Закону України «Про дошкільну
освіту»
Про створення комунального фонду лікування жителів,
що потребують соціальної допомоги
Про роботу закладів громадського харчування,
розважальних закладів на території міста. Про
організацію дозвілля жителів міста в літній період.
Про благоустрій міського парку. Про відновлення роботи
літнього танцювального майданчика та спортивного
майданчику у парку культури та відпочинку.
Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення
дітей у 2011 році.
Про стан квартирного обліку у виконкомі міської ради.
Про створення дитячих спортмайданчиків у дворах
багатоповерхових будинків.
Про упорядкування роботи дитячих навчальних закладів
міста.
Про роботу сімейних лікарів
Про створення загальноміського фонду розвитку освіти,
спорту та естетичного виховання молоді.
Проведення виїзних засідань постійної комісії з
актуальних питань.
Про проекти рішень, які заплановано для обговорення та
затвердження на сесіях міської ради.
Перевірка виконання рішень міської ради, її виконавчого
комітету, контроль по виконанню яких покладений на
постійну комісію.
Звіт про роботу комісії на сесії міської ради

11 квартал
11 квартал.
По мірі
необхідності
На протязі
року
На протязі
року
1V квартал
Постійно
Голова постійної комісії
1 квартал
1 квартал
1 квартал.
ІІ квартал
11 квартал
11 квартал
11 квартал
111 квартал
111 квартал
ІУ квартал
1У квартал
По мірі
необхідності
На протязі
року
На протязі
року
1V квартал

16.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Розгляд скарг та звернень, що надійшли до комісії
2.5. З питань забезпечення законності, правопорядку,
прав людини, діяльності ЗМІ, оборонної роботи,
Регламенту та відзначення нагородами
Про інформацію начальника відділу правового
забезпечення та соціального захисту населення про стан
судових розглядів справ, порушених за заявами громадян
м.Бар.
Про інформацію спеціаліста по роботі із зверненнями
громадян про стан реагування посадових осіб на скарги
та заяви жителів міста, що поступили у 2010 році.
Про стан квартирного обліку у виконкомі міської ради
Про звіт голови адміністративної комісії при виконкомі
міської ради.
Про звіт комісії з питань захисту прав споживачів при
виконкомі міської ради.
Про звіт редакції газети «Барчани» по висвітленню
діяльності міської ради.
Про стан злочинності та правопорядку у м.Бар за 1
квартал 2011 року( звіт прокурора району та начальника
Барського РВ УМВС України у Вінницькій області.
Про стан військово-патріотичного виховання молоді у
навчальних закладах міста.
Про режим роботи розважальних закладів та закладів
громадського харчування та дотримання тиші в
громадських місцях.
Про стан дотримання у місті Правил торгівлі на ринках (
інформація керівництва ринку РССТ)
Про стан працевлаштування найманих працівників
суб’єктів підприємницької діяльності.
Про стан дотримання у місті вимог Закону України «Про
рекламу», законності розміщення стаціонарних носіїв
реклами та їх конструктивну і технологічну відповідність
вимогам безпеки.
Про виконання громадянами, підприємствами,
установами, організаціями Правил благоустрою міста
Бар
Проведення виїзних засідань постійної комісії з
актуальних питань.
Про проекти рішень, які заплановано для обговорення та
затвердження на сесіях міської ради.
Перевірка виконання рішень міської ради, її виконавчого
комітету, контроль по виконанню яких покладений на
постійну комісію.
Звіт про роботу комісії на сесії міської ради
Розгляд скарг та звернень, що надійшли до комісії

Постійно
Голова постійної комісії
1 квартал

1 квартал
1 квартал.
ІІІ квартал
1 квартал
1 квартал
11 квартал
11 квартал
11 квартал
111 квартал
111 квартал
!У квартал

ІІ квартал
По мірі
необхідності
На протязі
року
На протязі
року
1V квартал
Постійно

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Розділ 3. Організаційна робота
Здійснення організаційних заходів щодо проведення
пленарних засідань сесій міської ради.
Проведення депутатських нарад та засідань
погоджувальних рад.
Проведення засідань постійних комісій міської ради.
Надання допомоги в організації діяльності депутатських
фракцій та груп у міській раді.
Контроль за виконанням рішень, доручень сесій міської
ради та рекомендацій постійних комісій.
Контроль за здійсненням депутатами міської ради звітів
перед виборцями.
Сприяння депутатам міської ради у здійсненні ними
депутатських повноважень.

Секретар міської ради

На протязі
року
Напередодні
сесій
Не менше 1
разу на місяць
Постійно
На протязі
року
На протязі
року
На протязі
року

Апарат міської ради
Міський голова, апарат міської ради
Секретар міської ради, голови постійних комісій
Міський голова, секретар ради, апарат міської ради
Секретар ради, голови постійних комісій, апарат міської ради
Секретар ради
Секретар ради, апарат міської ради

О.В. Кальман

