
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.06.13       Ужгород               № 230 
 
 
Про орієнтовний план роботи 
виконавчого комітету міської  
ради на ІІ  півріччя 2013 року  
 
 
 
 
 
          Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,               
виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити орієнтовний план роботи виконкому міської ради на 
 ІІ півріччя 2013 року ( додатки 1, 2). 

 
2. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи, 

покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу 
функціональних обов’язків. 
 
 
 
 
  Міський голова                                                                                 В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     



Додаток 1 
                                                                         до рішення виконкому 

                                                                         від __26.06.13__№_230             
 
 
 
 
 
                                                      Календар 

планових засідань виконкому на ІІ півріччя 2012 року       
 
 
 

Липень  – 3, 17 
 

Серпень  – 7, 21 
 

Вересень  – 4, 18 
 

Жовтень  – 2, 16 
 

Листопад  – 6, 20 
 
Грудень  – 4, 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Заступник міського голови, 
 керуючий справами виконкому                                     Д. Геворкян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



        Додаток 2 
   до рішення  виконкому                    
від__26.06.13   № 230 

 
І. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

для розгляду на засіданнях виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради у ІІ півріччі 2013 року 

 

ЛИПЕНЬ 
 
         1. Звіт про виконання бюджету міста в першому півріччі 2013 року. 
      2. Про стан усунення порушень бюджетної дисципліни, виявлених у ході 
перевірок фінансової служби у м. Ужгороді та результати  контрольно-
ревізійної роботи щодо використання бюджетних коштів у першому півріччі 
2013 року. 
     3. Про виконання заходів, спрямованих на виконання бюджету міста в 
першому півріччі 2013 року. 
                                                    Готує: фінансове управління 
          4. Про положення щодо надання поштових адрес. 
     5. Про положення щодо застосування фінансових та адміністративних 
санкцій до юридичних та фізичних осіб за порушення законодавства про 
охорону культурної спадщини. 
 
                                                     Готує: управління містобудівного комплексу та 
                                                                 земельних ресурсів 
     6. Про міську комплексну програму “Розвиток нефрологічної та 
гемодіалізної служби у місті на 2014-2017 роки”. 
               7. Про програму “Медичне забезпечення ветеранів та інвалідів Великої 
Вітчизняної  на 2014-2017 рокт”. 
           8. Про програму “Первинна спеціалізація лікарів з фаху загальна 
практика — сімейна медицина на 2014-2016 роки”. 
               9. Про програму “Забезпечення пожиттевої терапії хворих — інвалідів 
ендокринологічного профілю на 2014-2015 роки”. 
 
                                                      Готує: відділ охорони здоров’я 
 

СЕРПЕНЬ 
 
2. Про підготовку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів до 

нового 2013-2014 навчального року. 
                                                   Готує: управління освіти 

 
 
 

ВЕРЕСЕНЬ 
 
           1. Про затвердження мережі дошкільних та загальноосвітніх  навчальних 
закладів на 2013-2014 навчальний рік.   



Готує: управління освіти 
 
           2. Про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-
зимовий період 2013-2014 р.р. 
                                                    Готує: департамент міського господарства 
 
           3. Про затвердження положення про плату за навчання в комунальних 
школах естетичного виховання. 

                                      Готує: управління у справах культури, спорту ,сім’ї             
та молоді 

 
       ЖОВТЕНЬ 

 
             1. Про підсумки виконання програми економічного і соціального 
розвитку міста за 9 місяців 2013 року.  

Готує: управління економіки та підприємництва 
 
           2. Звіт про виконання бюджету м. Ужгорода за 9 місяців 2013 року. 
       3. Про виконання заходів, спрямованих на виконання бюджету міста у 
першому півріччі 2013 року. 

                                         Готує: фінансове управління 
 
 

ЛИСТОПАД 
 

         1.Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах міста 
в зимовий період. 

                                     Готує: відділ оборонної та мобілізаційної роботи 
 

 
ГРУДЕНЬ 

 
          1. Про проект Програми економічного і соціального розвитку міста на     
      2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015-2016 роки. 

Готує: управління економіки та підприємництва 
 

           2. Про  проект бюджету м. Ужгорода на 2014 рік. 
Готує: фінансове управління 
 

 3. Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету міської ради на І 
півріччя 2014 року. 

 
           Готує: відділ внутрішньої політики та    
          організаціййної роботи 
 
 
 



 
ІІ.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ 

для розгляду на засіданнях виконавчого комітету в порядку 
контролю за прийнятими рішеннями   

 
ЛИПЕНЬ 

 
 1. Від 05.12.2012 року № 436 “Про оптимізацію мережі і штатів 
лікувально-профілактичних закладів міста” 

                                                  Готує: відділ охорони здоров’я 

 2. Від 28.04. 2012 року № 127 “Про заборону будівництва” 
                                                   Готує: управління містобудівного комплексу та        
                                                                земельних ресурсів 

 
 

СЕРПЕНЬ 
 
 1. Від 29.08. 2011 року № 311 ”Про розробку проекту водно-
розважального комплексу” 

                                         Готує: департамент міського господарства 
 

        2. Від 15.05. 2013 року № 105 “Про організацію відпочинку та 
оздоровлення дітей і підлітків влітку 2013 року” 

Готує: управління у справах культури, спорту, 
                                                    сім'ї та молоді 
    

ВЕРЕСЕНЬ 
 
                                             Робочі питання 
 

ЖОВТЕНЬ 
 
 1. Від 15.05.2013 року № 153 “Про підсумки опалювального сезону 2012-
2013 років та заходи по підготовці до опалювального сезону 2013-2014 р.р.” 
                                                  Готує: департамент міського господарства 
 

   
ЛИСТОПАД 

 
                                                        Робочі питання 
 

ГРУДЕНЬ 
 
 1. Від 16.02.11 № 52 “Про план заходів щодо виконання Концепції 
реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, 



боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів в м. Ужгороді на 2011-2015 роки” 

Готує: управління у справах культури, спорту 
сім’ї та молоді 

           
2. Від 18.05.11 № 187 “Про заборону розміщення виносних рекламних 

             засобів на території міста” 
                                          Готує: відділ муніципальної поліції  
                                                      та правопорядку 
 
3. Від 15.05.2013 року № 155 “Про підсумки виконання бюджету міста за 

 1 квартал 2013 року” 
4. Від 15.08. 2012 року № 253 “Про стан усунення порушень виявлених 

перевірками державної фінансової інспекції  та результати контрольно-
ревізійної роботи щодо використання коштів бюджету міста за 2011 рік та І 
півріччя 2012 року” 
                                                   Готує: фінансове управління 
 
 
 
 Заступник міського голови, 

     керуючий справами виконкому                                                 Д. Геворкян 
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