ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
__________2017 року № ______
Перелік завдані і заходів Програми діяльності т.в.о. старости села Добре Баштанської міської ради
на ІІ півріччя 2017 року.
№
п/п

1

1

2

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

2

3

Підготовка документів, що подаються до органів
місцевого самоврядування

Строки вико
нання
заходу

4

Виконавці

5

-щотижневі плани роботи

кожної пятниці

-щомісячні плани роботи

остання пятниця В.П.Климик
кожного місяця

-щомісячний
випуск
інформаційного
вісника
“Добренський вісник»
-передача інформації по заходи В час прове
та події, що відбуваються на
дення
території села, висвітлення
інформації на сайті
Внесення пропозицій щодо бюджету територіальної
-пропозиції щодо придбання та червень-серпень
громади в частині фінансування програм, що
виконання робіт:
реалізуються на території сіл Добре та Новоєгорівка - придбати та вкласти плитку
біля памятника воїнам в
сільському парку;

В.П.Климик

В.П.Климик

В.П.Климик

В.П.Климик

-внести пропозицію щодо
ремонту доріг в с.Добре та
Новоєгорівка
червень
В.П.Климик

3

4
5

-систематично вносити
пропозиції щодо реалізації
програм «Турбота»»Соціальноекономічний розвиток
території» «розвиток фізичної
культури і спорту» «розвиток
земельних відносин» «охорони
довкілля» «програма
запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації
техногенного та природного
характеру» та ін.
Внесення пропозицій до виконавчого комітету міської -внести пропозицію щодо
ради з питань діяльності на території сіл Добре та
Покращення
Новоєгорівка виконавчого органу міської ради,
роботи з благоустрою сіл
підприємств, установ, організацій комунальної форми
(відділення КП «Добробут»)
власності та їх посадових осіб.
склад: працівники- 3 чоловіка, 1
тракторист, 0,5 обліковець.
-придбати подрібнювач гілок:
користуючись для опалення
адмінприміщення та
ДНЗ«Лелеченя»
Погодження проектів рішень міської ради об’єднаної
громади, що стосуються майна громади,
розташованого на її території
Моніторинг за станом довкілля, об’єктів
інфраструктури, громадського правопорядку

-погоджувати проекти рішень
Відповід
що стосуються майна
но до плану
розташованого на території
регулярно
проводити моніторинг стану
довкілля на території села:
-проводити наради з
керівниками обєктів щодо
виявлення недоліків та
покращення стану обєкту;
-проводити зустрічі з
очільниками вуличних комітетів
з метою наведення санітарного
стану на території села.

В.П.Климик

В.П.Климик

В.П.Климик

В.П.Климик
В.П.Климик

6

Моніторинг за дотриманням прав і законних
інтересів жителів села у сфері соціального захисту.
Культури, освіти, спорту,туризму, житловокомунального господарства, реалізації права на
працю, медичну допомогу;

7

Участь у пленарних засіданнях міської ради
обєднаної територіальної громади, з правом дорадчого
голосу, а також у засіданнях постійних комісій ради

8

Участь у засіданні виконкому міської ради об’єднаної
згідно плану
В.П.Климик
громади
Взаємодія з громадськими об’єднаннями, які діють проводити
зустрічі, тренінги згідно
плану та В.П.Климик
на території
територіальної громади, а також залучаючи до цього активних при потребі
іншими субєктами та інституціями;
громадян села
Інші
напрямки
роботи,
що
виконуються
за
при
отриманні В.П.Климик
дорученням голови ради та її виконавчого комітету
даного доручення

9
10

Т.в.о.старости

проводити систематично
моніторинг за дотриманням
прав і законних інтересів
громадян через зустрічі з
жителями, через особистий
прийом;
-виявляти недоліки в даній
сфері діяльності з метою змін
для покращення;

В.П.Климик

програми
бюджетного
плану, закони
України,
Постанови
КМУ,ВР, рішення
сесії ОТГ

В.П.Климик

згідно плану

В.П.Климик

