
  УКРАЇНА  НОВОЗАВОДСЬКА  РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА  РІШЕННЯ   21  грудня   2018 року   м. Чернігів            № 17/VII-138   Про орієнтовний план роботи Новозаводської  районної  у м. Чернігові ради на 2019 рік   Керуючись ст. ст. 26, 41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна у місті  рада вирішила:  1. Затвердити орієнтовний план роботи Новозаводської районної у м. Чернігові ради на 2019 рік (додається).  2. Постійним комісіям, виконавчому комітету та виконавчим органам районної у місті ради забезпечити виконання плану роботи районної у місті ради та в разі необхідності, вносити пропозиції щодо змін і доповнень до плану роботи.     Голова районної у місті ради                                            Т.С.Кузнецова-Молодчая  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО рішення районної у місті ради 21 грудня 2018 року № 17/VII-138      О РІ Є Н Т О ВН ИЙ  П Л АН   роботи Новозаводської районної у м. Чернігові ради на 2019 рік   І. Перелік питань для розгляду на сесіях районної у місті ради  І квартал  
• Звіт голови районної у місті ради про діяльність у 2018 році. 
• Про виконання районного у місті бюджету за 2018 рік.  ІІ квартал  
• Про виконання районного у місті бюджету за І квартал 2019 року.   ІІІ квартал  
• Про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2019 року.  ІV квартал  
• Про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2019року.  
• Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2020 рік. 
• Про районний у місті бюджет на 2020 рік. 
• Про орієнтовний план роботи районної у місті ради на 2020 рік.   На сесіях районної у місті ради заслуховувати повідомлення депутатів про роботу в раді, регулярно інформувати про хід виконання зауважень та пропозицій, внесених депутатами на сесіях, про роботу виконавчих органів районної у місті ради у міжсесійний період.  Організувати навчання депутатів районної у місті ради, згідно з тематикою, запропонованою депутатами.  



 2ІІ. Перелік питань для розгляду на засіданнях постійних комісій  Комісія з питань  законності, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності   І квартал  
• Про виконання Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Новозаводському районі м. Чернігова за 2018 рік.            Січень  
• Про дотримання вимог Законів України “Про публічні закупівлі” та “Про запобігання корупції” Новозаводською районною  у м. Чернігові радою при проведенні закупівель за кошти державного та місцевого бюджетів у 2018 році.  Лютий  

• Про стан та удосконалення роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах Новозаводської районної у м. Чернігові ради відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.             Березень  ІІ квартал  
• Про діяльність адміністративної комісії при виконкомі районної у місті ради. (спільне засідання з постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології районної у місті ради)            Квітень  
• Про взаємодію служби у справах дітей Новозаводської районної у          м. Чернігові ради та органів поліції щодо профілактики бездоглядності та безпритульності дітей.  (спільне засідання з постійною комісією з гуманітарних питань та соціального захисту населення районної у місті ради)  
• Про звіти депутатів перед виборцями про діяльність в районній у місті раді.            Травень  
• Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету районної у місті ради на ІІ півріччя 2019 року.             Червень    



 3 ІІІ квартал  
• Про організацію прийому виборців депутатами районної у місті ради.             Липень  
• Про стан контролю за реалізацією положень чинного законодавства України щодо правильності нарахування соціальних виплат різним категоріям інвалідів в районі. (спільне засідання з постійною комісією з гуманітарних питань та соціального захисту населення районної у місті ради)           Серпень  
• Про організацію діяльності відділу ведення Державного реєстру виборців.             Вересень  ІV квартал  
• Про роботу постійних комісій районної у місті ради відповідно до вимог Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, та положення про постійні комісії.                   Жовтень   
• Про взаємодію органів поліції, підприємств житлово-комунального господарства, громадських формувань з охорони громадського порядку, органів самоорганізації населення та депутатів районної у місті ради з питань забезпечення правопорядку, збереження житлового фонду та дотримання “Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в           м. Чернігові”.  (спільне засідання з постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології районної у місті ради)                                                                                                            Листопад   
• Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету районної у місті ради на І півріччя 2020 року.  
• Про план роботи та основні заходи комісії на 2020 рік.                      Грудень       



 4 Комісія з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету  І квартал  
• Про хід виконання Програми благоустрою Новозаводського району  м. Чернігова на 2017-2018 роки за підсумками 2018 року.  (спільне засідання з постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології районної у місті ради)           Січень  
• Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Новозаводського району м. Чернігова за 2018 рік та завдання виконавчих органів районної у місті ради на 2019 рік.  (спільне засідання з постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології районної у місті ради)   
• Про розгляд Звіту про виконання районного у місті бюджету           за 2018 рік.            Лютий   ІІ квартал  
• Про ефективність використання бюджетних коштів, направлених на фінансування робіт з благоустрою району у І кварталі 2019 року.   (спільне засідання з постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології районної у місті ради)            Квітень  
• Про розгляд звіту про виконання районного у місті бюджету за           І квартал 2019 року.            Травень   
• Про якість послуг, що надаються населенню району підприємствами житлово-комунального господарства.  (спільне засідання з постійною комісією з питань   житлово-комунального господарства, благоустрою та екології районної у місті ради)                                                                                                                  Червень    



 5 ІІІ квартал   
• Про хід виконання Програми благоустрою Новозаводського району        м. Чернігова на 2019-2020 роки за підсумками I півріччя 2019 року.  (спільне засідання з постійною комісією з питань   житлово-комунального господарства, благоустрою та екології районної у місті ради)  
• Про ефективність використання бюджетних коштів, направлених на фінансування робіт з благоустрою району у ІІ кварталі 2019 року.   спільне засідання з постійною комісією з питань   житлово-комунального господарства, благоустрою та екології районної у місті ради)                                                                        Липень   
• Про розгляд Звіту про виконання районного у місті бюджету           за І півріччя   2019 року.  
• Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району за підсумками I півріччя 2019 року.  (спільне засідання з постійною комісією з питань  житлово-комунального господарства, благоустрою та   екології районної у місті ради)  
• Про хід підготовки житлового фонду Новозаводського району м. Чернігова до експлуатації в осінньо-зимовий  період  2019-2020 років.  (спільне засідання з постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології районної у місті ради)                                                                                                         Серпень   ІV квартал  
• Про ефективність використання бюджетних коштів, направлених на фінансування робіт з благоустрою району у ІІІ кварталі 2019 року.   (спільне засідання з постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології районної у місті ради)                Жовтень  
• Про розгляд Звіту про виконання районного у місті бюджету           за 9 місяців 2019 року. 



 6                                                                                                                          Листопад  
• Про проект районного у місті бюджету на 2020 рік.  
• Про проект Програми економічного і соціального розвитку Новозаводського району м. Чернігова на 2020 рік. (спільне засідання з постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології районної у місті ради)  
• Про проект Програми благоустрою Новозаводського району           м. Чернігова на 2020 рік. (спільне засідання з постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології районної у місті ради)           
• Про план роботи та основні заходи комісії на 2020 рік.            Грудень   Комісія з питань житлово-комунального  господарства, благоустрою та екології  І квартал  
• Про хід виконання Програми благоустрою Новозаводського району  м. Чернігова на 2017-2018 роки за підсумками 2018 року. (спільне засідання з постійною комісією з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету районної у місті ради)            Січень  
• Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Новозаводського району м. Чернігова за 2018 рік та завдання виконавчих органів районної у місті ради на 2019 рік. (спільне засідання з постійною комісією з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету районної у місті ради)            Лютий  
• Про санітарний стан території сектору приватної забудови та залучення населення до участі у заходах з благоустрою прилеглих територій, підготовці та проведенні “Дня довкілля”.            Березень       



 7 ІІ квартал  
• Про діяльність адміністративної комісії при виконкомі районної у місті ради. (спільне засідання з постійною комісією з питань законності, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності районної у місті ради)  
• Про ефективність використання бюджетних коштів, направлених на фінансування робіт з благоустрою району у І кварталі 2019 року.  (спільне засідання з постійною комісією з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету районної у місті ради)           Квітень  
• Про роботу щодо організації вивезення твердих побутових відходів, попередження та ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території району у секторі приватної забудови.            Травень              
• Про якість послуг, що надаються населенню району підприємствами житлово-комунального господарства. (спільне засідання з постійною комісією з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету районної у місті ради)            Червень   ІІІ квартал  
• Про хід виконання Програми благоустрою Новозаводського району        м. Чернігова на 2019-2020 роки за підсумками I півріччя 2019 року. (спільне засідання з постійною комісією з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету районної у місті ради)  
• Про ефективність використання бюджетних коштів, направлених на фінансування робіт з благоустрою району у ІІ кварталі 2019 року.  (спільне засідання з постійною комісією з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету районної у місті ради)            Липень   
• Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району за підсумками I півріччя 2018 року. (спільне засідання з постійною комісією з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету районної у місті ради)  



 8  
• Про хід підготовки житлового фонду Новозаводського району м. Чернігова до експлуатації в осінньо-зимовий  період  2019-2020 років.  (спільне засідання з постійною комісією з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету районної у місті ради)                                          Серпень   
• Про дотримання і виконання “Правил благоустрою забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вулиць, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадським місцях  м. Чернігова”.            Вересень   ІV квартал  
• Про ефективність використання бюджетних коштів, направлених на фінансування робіт з благоустрою району у ІІІ кварталі 2019 року.  (спільне засідання з постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології районної у місті ради)            Жовтень  
• Про взаємодію органів поліції, підприємств житлово-комунального господарства, громадських формувань з охорони громадського порядку, органів самоорганізації населення та депутатів районної у місті ради з питань забезпечення правопорядку, збереження житлового фонду та дотримання “Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в           м. Чернігові”.  (спільне засідання з постійною комісією з питань законності, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності районної у місті ради)            Листопад  
• Про проект Програми економічного та соціального розвитку Новозаводського району м. Чернігова на 2020 рік. (спільне засідання з постійною комісією з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету районної у місті ради)   
• Про проект Програми благоустрою Новозаводського району           м. Чернігова на 2020 рік. (спільне засідання з постійною комісією з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету районної у місті ради)   
• Про план роботи та основні заходи комісії на 2020 рік.            Грудень 



 9  Комісія з гуманітарних питань та соціального захисту населення  І квартал  
• Про організацію роботи по призначенню громадянам субсидій на житлово-комунальні послуги.         Січень   
• Про стан роботи по виплаті соціальних допомог та компенсацій мешканцям району.                    Лютий   
• Про стан роботи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці.                                       Березень  ІІ квартал  
• Про стан роботи щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.                    Квітень  
• Про взаємодію служби у справах дітей Новозаводської районної у          м. Чернігові ради та органів поліції щодо профілактики бездоглядності та безпритульності дітей. (спільне засідання з постійною комісією з питань законності, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності)                                       Травень  
• Про роботу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новозаводського району м. Чернігова з громадянами похилого віку, інвалідами, хворими, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. (виїзне засідання)                   Червень  ІІІ квартал  
• Про стан соціального захисту дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.             Липень       
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• Про стан контролю за реалізацією положень чинного законодавства України щодо правильності нарахування соціальних виплат різним категоріям інвалідів в районі.  (спільне засідання з постійною комісією з питань законності, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності)            Серпень  
• Про хід виконання програми соціального захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності у Новозаводському районі м. Чернігова на 2017-2020 роки.            Вересень  ІV квартал 
• Про стан оплати праці на підприємствах, в організаціях та установах району.             Жовтень   
• Про стан роботи з соціального захисту дітей, які залишились без батьківського піклування            Листопад   
• Підсумки роботи комісії за рік. Планування роботи на 2020 рік.            Грудень         ІІІ. Орієнтовний перелік питань для розгляду  на семінарах з правової освіти депутатів  
• Порядок заповнення електронних декларацій за 2018 рік згідно з положенням Закону України “ Про запобігання корупції ”. 
• Культура усного та писемного українського ділового мовлення, вимоги до ділових документів. 
• Основи державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства України та залучення громадян до діяльності органів місцевої влади.     Заступник голови районної у місті ради     В.Ф. Велігорський 


