
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

18 грудня  2018 року м. Біла Церква № 803

Про план роботи виконавчого
комітету Бiлоцеpкiвської міської
ради на перший квартал 2019 року

Розглянувши пропозиції виконавчих органів Білоцерківської міської ради, відповідно
до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради вирішив:

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на
перший квартал 2019 року ( згідно додатку).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови,
керуючого справами виконавчого комітету міської ради згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова Г. Дикий



Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 18 грудня 2018р. №803

П Л А Н   Р О Б О Т И
виконавчого комітету Білоцерківської міської ради

на перший квартал 2019 року

1.Питання, для винесення на розгляд виконавчого комітету:

Січень
- Про присвоєння звання лауреата міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя-
Левицького

Ковальська Ю.І.
- Про присудження молодіжної літературно – мистецької премії імені  М.С.
Вінграновського за 2018 рік

Левіщенко В.В.
- Про звіт управління адміністративних послуг міської ради по роботі зі зверненнями
громадян

Капінус Л.О.
- Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Білоцерківської міської
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської
області на 2018 рік

Франчук П.А.

Лютий
- Про звіт управління охорони здоров'я міської ради по роботі зі зверненнями громадян

Яблонський Д.І.

Березень
- Про проведення весняного двомісячника санітарної очистки, озеленення та благоустрою
міста Біла Церква та природоохоронних заходів до Дня довкілля

Савченко О.І.
- Про звіт управління соціального захисту населення міської ради по роботі зі зверненнями
громадян

Велігорська Т.О.

2. Оpганiзацiя виконання рішень  центральних органів виконавчої влади,
розпоряджень голови облдержадміністрації:

Січень
- Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10 жовтня 2018 року
№ 577 «Про схвалення проекту Програми охорони довкілля та раціонального використання
природних ресурсів Київської області на 2017-2018 роки»

Савченко О.І.
- Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19 травня 2017 року
№ 274 «Про схвалення проекту Програми поводження з твердими побутовими відходами у
Київській області на 2017-2020 роки»

Савченко О.І.
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3. Питання, для розгляду в оперативному порядку:

Березень
Нарада по організації спільних рейдів з працівниками контролюючих служб міста  з метою
попередження виникнення стихійної торгівлі на вулицях міста, в невстановлених місцях та
без відповідних документів

Беркут М.В.
Засідання комісії по здійсненню контролю за фінансово-господарською діяльністю
підприємств комунальної власності міста

Карпенко О.О.

4. Питання в порядку контролю за виконанням рішень виконавчого комітету:
Січень:

- Про вартість харчування вихованців комунальних закладів дошкільної освіти на 2019 рік
Петрик Ю.Ф.

5.Організаційно-масові заходи у зв'язку з відзначенням в місті:

- Свята Нового року (01.01.)
Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С.

- 75-ої річниці визволення Білої Церкви (04.01.)
Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С.

- Різдва Христового (07.01.)
Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С.

- Щедрих обідів (13.01)
Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С.

- Народного свята “Водохреща”  (19.01.)
Беркут М.В., Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С.

- Дня Соборності України (22.01.)
Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С.

- Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15.02.)
Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С.

- Дня Героїв Небесної Сотні (20.02.)
Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С.

- Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 23 лютого 2017 року
№ 63 «Про схвалення проекту змін до Обласної цільової програми розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»

Савченко О.І.
- Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 12 жовтня 2016 року
№ 418 «Про організаційні заходи щодо ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих
звалищ відходів»

Савченко О.І.
- Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17 травня 2017 року
№ 262 «Про схвалення проекту Програми «Питна вода Київщини на 2017-2020 роки»

Савченко О.І.
- Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17 травня 2017 року
№ 263 «Про схвалення проекту Програми енергозбереження (підвищення
енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки»

Савченко О.І.
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- Дня рідної мови (21.02.)
Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С.

- Проводів зими та зустрічі весни (10.03.)
Беркут М.В., Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С.

- Міжнародного жіночого дня  (08.03.)
Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С.

- 205-ї річниці з дня народження Т.Г. Шевченка (09.03.)
Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С.

- Міжнародного дня театру (27.03.)
Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С.

Заступник міського голови                                                                          К. Литвиненко


