
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

  

  

26 червня  2015                                                                                                                   № 543 

Про план роботи виконавчого комітету 

Миколаївської міської ради  на 

ІІ півріччя 2015 року  

         Враховуючи пропозиції керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради, 

відповідно до п.1.3 р.1, п. 3.2 р.3 Регламенту виконавчого комітету Миколаївської міської 

ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.11.2013 № 1058 

“Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Миколаївської міської ради”, 

виконком міської ради   

ВИРІШИВ: 

           1. Затвердити календарний план засідань виконавчого комітету Миколаївської 

міської ради на ІІ півріччя 2015 року:  

липень –    10, 24 

серпень –  14, 28 

вересень –    11, 25 

жовтень –     9, 23 

листопад –    13, 27 

грудень –    11, 25 

2. Затвердити перелік планових питань, які будуть розглядатися на засіданнях 

виконавчого комітету Миколаївської міської ради (додається).  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Миколаївської міської ради Бичковську І.І. 

  

  

Міський голова                                                                                                   Ю.І.Гранатуров 

  

                                                                                                              

 



                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО      

                                                                                                             рішення виконкому 

                                                                                                             міської ради 

                                                                                                             від 26 червня 2015 

                                                                                                             № 543 

  

Перелік 
планових питань, які будуть розглядатися 

на засіданнях виконавчого комітету Миколаївської міської ради 

 

Вересень 

25.09.2015 

Про хід  підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону 

2015-2016 року.  

Доповідач: Палько А.М. – заступник директора департаменту житлово-

комунального господарства Миколаївської міської ради - начальник управління 

житлового господарства. 

  

Жовтень 

23.10.2015 

Про стан виробничого травматизму на підприємствах міста та проведення атестації 

робочих місць зі шкідливими умовами праці. 

Доповідач: Бондаренко С.М. – директор департаменту праці та соціального захисту 

населення Миколаївської міської ради. 

  

Листопад 

13.11.2015 

Про хід виконання заходів щодо забезпечення Указу Президента України від 

07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування».  

Доповідач: Васильєва О.Г. – начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян 

департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради. 

  



Грудень 

25.12.2015 

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про міський бюджет міста 

Миколаєва на 2016 рік» та прогнозу міського бюджету міста Миколаєва на 2017-2018 

роки. 

Доповідач: Бондаренко В.І. – заступник міського голови – директор департаменту 

фінансів Миколаївської міської ради. 

_________________________ 


