ЗАТВЕРДЖУЮ
Лиманський міський голова
____________П.Ф. Цимідан
_____ ________2019 р
ПЛАН
проведення заходів виконавчими органами
на території Лиманської міської ради
на грудень 2019 року
Дата

Час

Найменування заходів

1

2

3

Відповідальні за
проведення
4

01.12.2019 Всесвітній день боротьби зі СНІДом
01.12.2019 День працівників прокуратури
02.12.2019 16.00- «ПРЯМА ЛІНІЯ» з міським головою
17.00
02.12.2019 8.00
Нарада з заступниками міського голови
9.00
Нарада з керівниками силових структур
10.00- Проведення особистого прийому
12.00
громадян міським головою
03.12.2019 Міжнародний день інвалідів в Україні

Цимідан П.Ф.
Цимідан П.Ф.
Цимідан П.Ф.

03.12.2019 09.00
10.00
11.00

Муравльова О.М.

03.12.2019

Гамаюнова Ю.М.

03.12.2019

03.12.2019

04.12.2019

05.12.2019

Нарада з керівниками комунальних служб
Засідання громадської житлової комісії
Засідання оцінної комісії з визначення
вартості майна та розподілу соціального
житла громадян, які бажають стати на
соціальний квартирний облік ,
перебувають на такому обліку та
користуються соціальним житлом при
виконавчому комітеті міської ради
09.00
Проведення виїзного прийому
заступником міського голови
- смт. Зарічне Лиманської ОТГ
10.00
Проведення виїзного прийому
заступником міського голови
- с. Коровій Яр Лиманської ОТГ
13.00
Проведення виїзного прийому
заступником міського голови
- с. Терни Лиманської ОТГ
10.00
Проведення виїзного прийому
заступником міського голови
- с. Шандриголове Лиманської ОТГ
День працівників статистики

Цимідан П.Ф.

Фесенко В.П.
Гамаюнова Ю.М.
Фесенко В.П.

05.12.2019 09.30

Проведення виїзного прийому першим Драч Ю.А.
заступником міського голови
- с.Крива Лука Лиманської ОТГ
Засідання комісії з питань призначення
Гамаюнова Ю.М.
(відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам

05.12.2019 Час
буде
погод
жено
додат
ково
06.12.2019 День Збройних Сил України

Гамаюнова Ю.М.
Роменська Н.В.
Концерт -поздоровлення до Дня місцевого Гамаюнова Ю.М.
06.12.2019 13.00
самоврядування
Роменьска Н.В.
06.12.2019 10.00- Проведення особистого прийому
Муравльова О.М.
12.00
громадян заступником міського голови
07.12.2019 День місцевого самоврядування
06.12.2019 10.00

Концерт до Дня Збройних сил України

08.12.2019 День благодійництва
09.12.2019 8.00
Нарада з заступниками міського голови
9.00
Нарада з керівниками силових структур
10.00- Проведення особистого прийому
12.00
громадян міським головою
09.12.2019 16.00- «ПРЯМА ЛІНІЯ» із заступником
17.00
міського голови
10.12.2019 День прав людини
10.12.2019 08.00

09.00
09.00
09.00
09.00
11.12.2019 10.00

Апаратна нарада відповідальних
працівників виконавчих органів міської
ради
Нарада з керівниками соціальної сфери
Нарада з керівниками міських установ та
служб агропромислового комплексу
Нарада з керівниками комунальних служб
Проведення виїзного прийому
заступником міського голови
смт. Ямпіль Лиманської ОТГ

Цимідан П.Ф.
Цимідан П.Ф.
Цимідан П.Ф.
Гамаюнова Ю.М.

Цимідан П.Ф.
Гамаюнова Ю.М.
Фесенко В.П.
Муравльова О.М.
Муравльова О.М.

12.12.2019 День Сухопутних військ України
12.12.2019 Час
буде
погод
жено
додат
ково
12.12.2019 10.00

Засідання комісії з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам

Гамаюнова Ю.М.

Засідання комісії з питань захисту прав
дитини

Голєв С.І.

12.12.2019 10.00
12.12.2019 11.00

12.12.2019 16.0017.00
12.12.2019 10.00
-12.00

Засідання
експертної
комісії
при
виконавчому комітеті міської ради
Проведення виїзного прийому
заступником міського голови
смт.Дробишеве Лиманської ОТГ
«ПРЯМА ЛІНІЯ» із заступником
міського голови
Проведення особистого прийому
громадян заступником міського голови

“Чорнобиль: трагедія, подвиг,пам'ять ”
тематичний захід до Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
14.12.2019 День вшанування учасників ліквідації
Чорнобильській АЕС
15.12.2019 День працівників суду

Муравльова О.М.
Муравльова О.М.
Гамаюнова Ю.М.
Гамаюнова Ю.М.
Роменська Н.В.

13.12.2019 10.00

наслідків

16.12.2019 16.00- «ПРЯМА ЛІНІЯ» з першим заступником
17.00
міського голови
16.12.2019 8.00
Нарада з заступниками міського голови
9.00
Нарада з керівниками силових структур
10.00- Проведення особистого прийому
12.00
громадян міським головою
17.12.2019 День працівника державної виконавчої служби
17.12.2019 09.00

Малий Р.О.

Нарада з керівниками комунальних служб

аварії

Драч Ю.А.
Цимідан П.Ф.
Цимідан П.Ф.
Цимідан П.Ф.

Муравльова О.М.

Проведення особистого прийому
Драч Ю.А.
громадян першим заступником міського
голови
18.12.2019 10.00
Засідання виконавчого комітету міської
Цимідан П.Ф.
ради
19.12.2019 Відкриття міської ялинки на День Святого Миколая
(час буде погоджено додатково)
19.12.2019 День адвокатури
17.12.2019 10.0012.00

19.12.2019 10.00
19.12.2019 Час
буде
погод
жено
додат
ково
20.12.2019 10.00

Засідання 72 чергової сесії міської ради 7
скликання
Засідання комісії з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам

Цимідан П.Ф.
Гамаюнова Ю.М.

Проведення виїзного прийому першим Драч Ю.А.
заступником міського голови

на

- с. Рубці Лиманської ОТГ
22.12.2019 День енергетика
День працівників дипломатичної служби
23.12.2019 8.00
Нарада з заступниками міського голови
9.00
Нарада з керівниками силових структур
10.00- Проведення особистого прийому
12.00
громадян міським головою
23.12.2019 16.00- «ПРЯМА ЛІНІЯ» із заступником
17.00
міського голови
24.12.2019 08.00
Апаратна нарада відповідальних
працівників виконавчих органів міської
ради
09.00
Нарада з керівниками соціальної сфери
09.00
Нарада з керівниками міських установ та
09.00
служб Агропромислового комплексу
09.00
Нарада з керівниками комунальних служб
24.12.2019 День працівників архівних установ

Цимідан П.Ф.
Цимідан П.Ф.
Цимідан П.Ф.
Фесенко В.П.
Цимідан П.Ф.
Гамаюнова Ю.М.
Фесенко В.П.
Муравльова О.М.

25.12.2019 Різдво Христове (за григоріанським календарем)
26.12.2019 Час
буде
погод
жено
додат
ково
26.12.2019 10.0012.00
27.12.2019 14.00

Засідання комісії з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам

Гамаюнова Ю.М.

Проведення особистого прийому
громадян заступником міського голови
Засідання комісії зі звернень громадян

Фесенко В.П.
Малий Р.О.

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ:
Засідання комісії з призначення всіх видів державних соціальних допомог в окремих
випадках (протягом місяця за потребою)
Засідання комісії з питань соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей,
членів сімей загиблих учасників АТО, мобілізованих та демобілізованих
військовослужбовців (протягом місяця за потребою)
Засідання комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги
постраждалим особам, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України
або району проведення антитерористичної операції (протягом місяця за потребою)
Засідання комісії з питань надання пільг окремим категоріям громадян за фактичним
місцем проживання ( протягом місяця за потребою)

Засідання комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати,
(грошового забезпечення) пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (протягом
місяця за потребою)
Засідання комісії з питань безпечної життєдіяльності (протягом місяця за потребою)
Засідання комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги учасникам АТО
та сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО , які зареєстровані на території
Лиманської ОТГ (протягом місяця за потребою)
Засідання комісії з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення (протягом місяця за потребою)
Засідання комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (протягом місяця за
потребою)
Засідання тристоронньої соціально-економічної ради (протягом місяця за потребою)
Щоденне інформування ОДА про найважливіші події в суспільно-політичному житті
міської об'єднаної територіальної громади
Засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради (згідно
надходження протоколів)
Проведення виїзного прийому міським головою (за окремим графіком).
Розгляд листів та заяв громадян (постійно)
Прийом громадян адміністраторами ЦНАПу (постійно)
Приватизація державного житла (постійно)
Засідання комісії з питань інвентаризації, прийому, передачі, визначенню
непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або
неефективності проведення відновлювального ремонту об’єктів комунальної
власності (за потребою)
Засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж
централізованого опалення і гарячого водопостачання (за потребою)
Засідання комісії по визначенню якісного стану об’єктів озеленення та порядку
видалення зелених насаджень на території ОТГ (за потребою)
Засідання комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території ОТГ (за
потребою)
План розроблений відділом організаційної роботи та внутрішньої політики
виконавчого комітету міської ради

Начальник відділу
організаційної роботи
та внутрішньої політики

К.Б.Короткова

