
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від__21.12.11 №  500                           м. Ужгород 
 
 
Про орієнтовний план роботи 
виконавчого комітету міської  
ради на І півріччя 2012 року  
 
 
 
 
 
 
         Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",   
виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити орієнтовний план роботи виконкому міської ради на 
   І півріччя 2012 року ( додатки 1,2). 

2. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи, 
покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Міський голова                                                  В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    



  Додаток 1 
                                                                         до рішення виконкому 

                                                                         від _21/12/11_№ 500             
 
 
 
 
 
                                                      Календар 

планових засідань виконкому на І півріччя 2012 року       
 
 
 

Січень  –  18 
  

Лютий  – 1, 15 
 

Березень  – 7, 21 
 

Квітень  – 4, 18 
 

Травень  –  2, 16 
 

Червень  – 6, 20 
                            

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Заступник міського голови, 
 керуючий справами виконкому                                         Д. Геворкян 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 2 
до рішення  виконкому             

від _21/12/11_№ 500             
 

 
І. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  

для розгляду на засіданнях виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради у І півріччі 2012 року 

 
СІЧЕНЬ 

 
 

1. Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2012  рік.  
Готує: управління економіки та підприємництва. 

          2. Про заходи щодо виконання бюджету міста в 2011 році. 
Готує: фінансове управління. 

 
ЛЮТИЙ  

 
1. Про підсумки Програми економічного і соціального розвитку міста за 

2011  рік.  
Готує: управління економіки та підприємництва. 

2. Звіт про виконання бюджету міста за 2011 рік.  
Готує: фінансове управління 
 

          3. Про контрольно-ревізійну роботу щодо використання коштів бюджету 
міста в ІІ півріччі 2011 року. 

Готує: фінансове управління. 
          4. Про проведення тендеру на розробку історико-архітектурного опорного 
плану м. Ужгорода. 
                                                   Готує: Управління архітектури та містобудування. 

 
БЕРЕЗЕНЬ 

 
1. Про списки інвалідів війни та прирівняних до них осіб, які потребують 

ремонту житла в 2012 році. 
Готує: управління  праці та соціального захисту 

населення 
   2.   Про забезпечення населення твердим  паливом  та скрапленим газом 

на 2012 рік. 
Готує: управління  праці та соціального захисту 

населення 
          3. Про реорганізацію НВК "Дзвіночок" в ДНЗ. 

                                                 Готує: Управління освіти. 
4. Про реорганізацію АНВК в загальноосвітню школу. 

                                            Готує: Управління освіти. 
 



КВІТЕНЬ 
 

1.  Про підсумки опалювального сезону 2011-2012 р.р. та  заходи по 
підготовці до опалювального сезону 2012-2013 р.р. 

                                     Готує: управління міського господарства 
2. Про організацію місць відпочинку та заходи щодо попередження 

загибелі людей на водних об’єктах міста. 
                                     Готує: управління міського господарства 

          3.  Про організацію літнього оздоровлення дітей і підлітків у 2012 році. 
                                                Готує: управління у справах культури, спорту, сім’ї    
                                                            та молоді. 
 

ТРАВЕНЬ 
 

1. Звіт про  виконання бюджету міста за І  квартал  2012 року.  
                                                Готує: фінансове управління. 
          2. Про проведення тендеру на розробку плану червоних ліній та 
паспортизацію вулиць м. Ужгорода. 
                                                 Готує: управління архітектури та містобудування. 

 
ЧЕРВЕНЬ  

   
 1. Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету міської ради на  
ІІ  півріччя 2012 року. 

  Готує: організаційний відділ 
 

 
 

ІІ.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ 
для розгляду на засіданнях виконавчого комітету в порядку  

контролю за прийнятими рішеннями у  2011 році. 
 

СІЧЕНЬ 
 

 
Від 16.02.11 № 52 " Про план заходів щодо реалізації в м. Ужгороді державної 
політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів на 2011-2015 роки ". 

                                         Готує: відділ охорони здоров’я. 
 

Від 04.05.11 № 152 " Про підсумки виконання бюджету міста за І квартал 2011 
року"  
Від 16.08.11 №  276 " Про підсумки виконання бюджету міста за І півріччя 2011 
року "  
Від 02.11.11 № 400 " Про підсумки виконання бюджету міста за 9 місяців 2011 
року та заходів, спрямованих на виконання бюджету в 2011 році " 



Від 16.08.11 № 275 " Про контрольно-ревізійну роботу щодо використання 
коштів бюджету міста в першому півріччі 2011 року " 
Від 18.05.11 № 164 " Про ревізію виконання міського бюджету " 
Від 16.02.11 № 44 " Про затвердження заходів, спрямованих на виконання 
бюджету міста в 2011 році " 

Готує: фінансове управління 
 

Від 05.10.11 № 367 " Про анулювання дозволу на розміщення споруди 
соціально-культурного призначення " 
                                                   Готує: управління у справах культури, спорту,     
                                                               сім’ї та молоді. 
 
Від 29.08.11 № 311 " Про розробку проекту на будівництво водно-
розважального об’єкту " 
                                                    Готує: Управління майном міста. 
 

ЛЮТИЙ 
 

Інформація  про стан роботи із зверненнями громадян за 2011 рік . 
                               Готує:  відділ  роботи  із зверненнями громадян 
 

Від 02.11. 11. № 399 " Про підсумки економічного і соціального розвитку міста 
за 9 місяців 2011 року та завдання по виконанню Програми економічного і 
соціального розвитку міста на 2011 рік" 

Готує: управління економіки та підприємництва 
 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

Від 29.08.11 №  308 " Про реорганізацію спеціалізованої загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 21. 
                                                   Готує: управління освіти. 
 
Від 02.11.11 № 418 " Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних 
об’єктах міста в зимовий період" 
                                                   Готує: управління у справах культури, спорту, 
                                                   сім’ї та молоді. 
 

       КВІТЕНЬ 
 Інформація про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах     
 міської ради. 

                               Готує: загальний відділ. 
 
 
 

 
ТРАВЕНЬ 

Від 06.07.11 № 244 " Про експлуатацію та обслуговування котелень " 



                                                    Готує: КП "Уж-енергія" 
 

ЧЕРВЕНЬ 
 
                  Робочі питання 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому      Д. Геворкян 


	Р І Ш Е Н Н Я
	Про орієнтовний план роботи
	                                                      Календар
	І. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

	Ужгородської міської ради у І півріччі 2012 року
	СІЧЕНЬ
	ЛЮТИЙ 
	БЕРЕЗЕНЬ
	КВІТЕНЬ
	ТРАВЕНЬ
	                                                Готує: фінансове управління.



	ЧЕРВЕНЬ 

	ІІ  півріччя 2012 року.
	Від 04.05.11 № 152 " Про підсумки виконання бюджету міста за І квартал 2011
	року" 


