
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 19.12.2017 № 459
м. Золотоноша

Про затвердження плану роботи виконавчого
комітету Золотоніської міської ради на 2018 рік

Відповідно до розділу 3 регламенту виконавчого комітету Золотоніської
міської ради, керуючись ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні ”,-

виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Золотоніської міської
ради на 2018 рік.

2. Заступникам міського голови, начальникам управлінь, відділів та служб
виконавчого комітету міської ради забезпечити своєчасну і якісну підготовку
питань на розгляд виконкому та виконання прийнятих рішень.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
Шакуру О.В., відділ організаційного забезпечення, контролю та кадрової
роботи (Левченко В.А.).

Міський голова В.О. Войцехівський

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови О.М. Масло

Керуючий справами О.В. Шакура

Начальник відділу організаційного
забезпечення, контролю та кадрової роботи В.А. Левченко

Левченко 52630



Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 19.12.2017 № 459

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
виконкому Золотоніської міської ради на 2018 рік

Зміст заходу Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

1. Перелік питань для розгляду на виконкомі міської ради
Про роботу Золотоніського міськвиконкому щодо
забезпечення реалізації громадянами конституційного права
на звернення за 2017 рік

Виконання вимог ЗУ „Про
звернення громадян”

січень Керуючий справами
Шакура О.В.
Відділ організаційного
забезпечення, контролю
та кадрової роботи

Про стан організації контролю та виконавської дисципліни у
виконкомі міської ради у 2017 році, виконання законодавчих
та нормативно-правових актів з питань реалізації державної
кадрової політики, дієвість затвердженого кадрового резерву

Виконання рішення МВК від
08.02.2012 „Про порядок
організації та здійснення
контролю за виконанням
документів у виконкомі
Золотоніської міської ради”

січень Керуючий справами
Шакура О.В.
Відділ організаційного
забезпечення, контролю
та кадрової роботи

Про стан роботи з кадрами у виконкомі міської ради у 2017
році

Забезпечення виконання
державної кадрової політики в
органах влади

січень Керуючий справами
Шакура О.В.
Відділ організаційного
забезпечення, контролю
та кадрової роботи

Про стан виконання виконавчим комітетом міської ради
делегованих Законом України „Про місцеве самоврядування
в Україні” повноважень виконавчої влади у 2017 році

Виконання вимог частин „б”
ст. 27-38 ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні”

лютий Керуючий справами
Шакура О.В.
Відділ організаційного
забезпечення, контролю
та кадрової роботи



3
Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Звіт про виконання програми соціально-економічного
розвитку міста за 2017 рік.

Виконання ЗУ „Про державне
прогнозування та розроблення
програм економічного і
соціального розвитку
України”

лютий Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки

Про звіт щодо виконання міського бюджету за 2017 рік Виконання вимог ст. 28 ЗУ
„Про місцеве самоврядування
в Україні”

лютий Перший заступник
міського голови
Масло О.М
Фінансове управління

Про стан виконання фінансових планів 2017 року
комунальними підприємствами міської ради та затвердження
фінансових планів на 2018 рік

Виконання вимог п.  4  „а”
ст. 28 ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні”

лютий Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки
УЖКГ
КП „Міський водоканал”
КП „Міський ринок”
КП „Золотоніське
поліграфічно-видавниче
підприємство”
КП„Золотоніський
міський центр первинної
медико-санітарної
допомоги”

Про стан виконання Програми підвищення
енергоефективності та зменшення споживання
енергоресурсів

Підвищення рівня
ефективності використання
палива та енергії в усіх
галузях економіки та
населення міста

березень Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки

Про стан соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Виконання законодавства у
сфері соціального захисту
населення

березень Заступник міського
голови Суддя С.В.
УПСЗН
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Про стан злочинності  та профілактики правопорушень серед
дітей у м. Золотоноші за 2017 рік

Виконання законодавства у
сфері соціального захисту
неповнолітніх

березень Заступник міського
голови
Суддя С.В.
Служба у справах дітей,
молоді та спорту

Про хід виконання міської програми оздоровлення та
відпочинку дітей і учнівської молоді у 2017 році та заходи з
організації відпочинку влітку 2018 року

Закон України „Про
оздоровлення та відпочинок
дітей”

квітень Заступник міського
голови Суддя С.В.
Служба у справах дітей,
молоді та спорту

Про стан виконання міської Програми розвитку малого і
середнього підприємництва у м.Золотоноша

Виконання вимог Закону
України „Про розвиток та
державну підтримку малого і
середнього підприємництва в
Україні”

квітень Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки

Про стан ведення квартирного обліку громадян, що
потребують поліпшення житлових умов

Виконання законодавства
житлового кодексу

квітень Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління житлово-
комунального
господарства

Про стан виконання завдань міської програми соціально-
економічного розвитку у 1 кварталі 2018 року

Виконання Закону України
„Про державне прогнозування
та розроблення програм
економічного і соціального
розвитку України”

травень Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки

Про звіт щодо виконання міського бюджету за 1-й квартал
2018 року

Виконання вимог ст. 28 ЗУ
„Про місцеве самоврядування
в Україні”

травень Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Фінансове управління
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в
осінньо-зимовий період 2017-2018 років та заходи з
підготовки підприємств і організацій міста, житлово-
комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до
стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Виконання п. 5 „а” ст.30 ЗУ
„Про місцеве самоврядування
в Україні”.

травень Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління ЖКГ
КП „Міський водоканал”

Про заходи з підготовки навчальних закладів комунальної
власності до нового 2018-2019 навчального року

Виконання законодавства у
сфері освіти

червень Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ освіти

Про заходи щодо розвитку культури, збереження та розвиток
творчого потенціалу

Виконання законодавства у
сфері розвитку культури

червень Заступник міського
голови
Суддя С.В.
Відділ культури

Про стан виконання законодавства щодо соціального захисту
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Виконання законодавства у
сфері соціального захисту
населення

червень Заступник міського
голови Суддя С.В.
УПСЗН

Про стан організації контролю та виконавської дисципліни у
виконкомі міської ради в першому півріччі 2018 року

Виконання рішення МВК від
08.02.2012 „Про порядок
організації та здійснення
контролю за виконанням
документів у виконкомі
Золотоніської міської ради”

липень Керуючий справами
Шакура О.В.
Відділ організаційного
забезпечення, контролю
та кадрової роботи
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Про звіт про роботу комунальних підприємств у першому
півріччі 2018 року

Виконання вимог п.  4  „а”
ст. 28 ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні”

липень Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки
УЖКГ
КП „Міський водоканал”
КП „Міський ринок”
КП „Золотоніське
поліграфічно-видавниче
підприємство”
КП„Золотоніський
міський центр первинної
медико-санітарної
допомоги”

Про хід виконання програми соціально-економічного
розвитку міста за перше півріччя  2018 року

Виконання ЗУ „Про державне
прогнозування та розроблення
програм економічного і
соціального розвитку
України”

серпень Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки

Про звіт щодо виконання міського бюджету за перше
півріччя 2018 року

Виконання вимог ст. 28 ЗУ
„Про місцеве самоврядування
в Україні”

серпень Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Фінансове управління

Про створення та забезпечення функціонування інноваційних
шкіл

Виконання законодавства у
сфері освіти

вересень Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ освіти

Про стан виконання заходів з підготовки житлово –
комунального господарства міста до роботи в осінньо –
зимовий період 2018 – 2019 років

Забезпечення ефективної
життєдіяльності комунального
господарства в осінньо-зимовий
період

вересень Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління ЖКГ
КП „Міський водоканал”



7
Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Про стан соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, що перебувають під
опікою, піклуванням та виховуються у прийомних сім’ях,
дитячих будинках сімейного типу

Виконання законодавства
щодо захисту сім’ї і дітей

жовтень Заступник міського
голови
Суддя С.В.
Служба у справах дітей,
молоді та спорту

Про стан профілактики правопорушень, попередження
протиправних дій та боротьби із злочинністю в місті за
перше півріччя 2018 року

жовтень Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Місцева прокуратура
Золотоніський відділ
поліції ГУ НП в
Черкаській області

Про хід виконання завдань програми соціально-економічного
розвитку міста за 9 місяців 2018 року

Виконання ЗУ „Про державне
прогнозування та розроблення
програм економічного і
соціального розвитку
України”

листопад Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки

Про стан виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року Виконання вимог ст. 28 ЗУ
„Про місцеве самоврядування
в Україні”

листопад Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Фінансове управління

Про стан виконання міської Програми соціальної підтримки
ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників
антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально
незахищених сімей міста Золотоноші „Турбота” за 9 місяців
2018 року

Виконання повноважень у
сфері соціального захисту
населення

листопад Заступник міського
голови Суддя С.В.
УПСЗН

Про проект програми соціально-економічного розвитку міста
на 2019 рік

Виконання ЗУ „Про державне
прогнозування та розроблення
програм економічного і
соціального розвитку
України”

грудень Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки



8
Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Про проект міського бюджету на 2019 рік Виконання вимог ст. 28 ЗУ
„Про місцеве самоврядування
в Україні”

грудень Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Фінансове управління

Про погодження проекту рішення міської ради „Про
внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017
№ 30-47/VІІ „Про міський бюджет на 2018 рік”

Виконання вимог ст. 28 ЗУ
„Про місцеве самоврядування
в Україні”

впродовж року Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Фінансове управління

2. Вивчення стану здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень
Здійснення контролю за інвестиційною діяльністю на
території міста

п. 3 „б” ст. 28 ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні”

постійно Управління економіки

Аналіз стану здійснення регуляторної політики
структурними підрозділами міськвиконкому

Закон України «Про засади
державної регуляторної
політики у сфері
господарської діяльності»

Постійно Управління економіки

Здійснення контролю за наданням адміністративних послуг  Закон України „Про
адміністративні послуги”

постійно Заступники міського
голови
ЦНАП
Управління і відділи

Здійснення контролю за дотриманням зобов’язань щодо
платежів до міського бюджету на підприємствах і в
організаціях міста

п. 1 „б” ст. 28 ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні”

постійно Фінансове управління

Здійснення контролю за роботою підприємств торгівлі,
громадського харчування та ресторанного бізнесу, які
обслуговують населення на території міста

п.2 „б” ст. 30 ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні”

постійно Управління економіки

Здійснення контролю за дотриманням законодавства,
затвердженої містобудівної документації при плануванні та
забудові територій міста

п. 3 „б” ст. 31 ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні”

постійно Управління архітектури,
містобудування та
земельних відносин

Здійснення контролю за дотриманням регуляторної політики,
визначеної Законом України „Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, на
території міста

п. 1 „б” ст. 27 ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні”

постійно Управління економіки
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Здійснення організації обліку дітей дошкільного та
шкільного віку

п. 4 „б” ст. 32 ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні”

постійно Відділ освіти

Здійснення контролю за виконанням заходів щодо
запобігання бездоглядності неповнолітніх в місті

п. 7 „б” ст. 32 ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні”

постійно Служба у справах дітей,
молоді та спорту

Здійснення контролю за веденням Державного реєстру
виборців

п. 5 „б” ст. 38 ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні”

постійно Відділ ведення
державного реєстру
виборців

Здійснення контролю  за охороною праці, забезпечення
соціального захисту працівників підприємств, установ та
організацій усіх форм власності, які діють на території міста

п. 8 „б” ст. 34 ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні”

постійно Управління праці та
соціального захисту
населення

Здійснення нагляду за дотриманням норм чинного
законодавства під час призначення, перерахунку та виплати
пенсій

Здійснення соціального
захисту людей похилого віку

постійно Управління праці та
соціального захисту
населення

Проведення перевірки достовірності видачі довідок про
доходи підприємствами міста для призначення житлових
субсидій та допомоги

Здійснення контролю за
цільовим використанням
державних коштів

постійно Управління праці та
соціального захисту
населення

Здійснення юридичного контролю за  матеріалами, які
подаються на розгляд адміністративної комісії виконкому
міської ради

п. 4 „б” ст. 38 ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні”

постійно Юридичний відділ

Здійснення контролю над реалізацією програми регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами

Здійснення соціального
захисту бездомних тварин

щокварталу Управління житлово-
комунального
господарства

Здійснення контролю над інформаційним наповненням
офіційного веб-сайту міста

Виконання Наказу
Державного комітету
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
України

постійно Керуючий справами
Шакура О.В.
Відділ організаційного
забезпечення, контролю
та кадрової роботи

3. Питання, що будуть вивчатися та надання практичної допомоги

Про стан роботи з охорони дитинства в навчальних закладах
міста

Виконання законодавства у
сфері освіти

згідно плану
роботи відділу

освіти

Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ освіти
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Проведення рейдів-перевірок торгівельних закладів міста,
малих підприємств, приватних підприємців, закладів
ресторанного бізнесу з метою легалізації ринку праці

Збільшення надходжень до
міського бюджету

щотижня за
окремим
графіком

Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління ПСЗН

Організація навчання та підвищення кваліфікації членів
конкурсних комітетів міськвиконкому та підпорядкованих
йому розпорядників коштів.

Закон України „Про
здійснення держаних
закупівель”

лютий-березень Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки

Про стан впровадження системи електронних закупівель
ProZorro

Закон України „Про
здійснення державних
закупівель”

впродовж року  Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки

Про організацію харчування в навчальних закладах
Виконання законодавства у
сфері освіти

згідно плану
роботи відділу

освіти

Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ освіти

Про заходи щодо запобігання травматизму під час
навчально-виховного процесу

Виконання законодавства у
сфері освіти

згідно плану
роботи відділу

освіти

Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ освіти

Організація щорічного огляду стану утримання, навчання,
виховання, оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які влаштовані в сім’ї опікунів,
піклувальників, ПС, ДБСТ

Виконання законодавства
щодо охорони прав та
інтересів дитини

листопад,
грудень

Заступник міського
голови Суддя С.В.
Служба у справах дітей,
молоді та спорту

Вивчення умов стану утримання і виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях
усиновителів, опікунів, піклувальників, дитячих будинках
сімейного типу, прийомних сім'ях.

Виконання законодавства
щодо охорони прав та
інтересів дитини

відповідно
графіку

обстежень

Заступник міського
голови Суддя С.В.
Служба у справах дітей,
молоді та спорту

Збір та підготовка довідково-інформаційних матеріалів про
важливі події суспільно-політичного життя міста
Проведення опитувань з метою вивчення суспільно-
політичних настроїв серед різних верств населення міста

Забезпечення моніторингу
суспільно-політичних настроїв

постійно Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ внутрішньої
політики
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Спільно з відповідними органами проведення перевірок
підприємств, установ і організацій щодо дотримання
трудового законодавства, забезпечення належної охорони
праці та участь у проведенні атестації робочих місць

Забезпечення дотримання
Закону України „Про охорону
праці”

постійно Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління праці та
соціального захисту
населення

Здійснення нагляду за дотриманням норм чинного
законодавства під час призначення, перерахунку та виплати
пенсій

Забезпечення соціального
захисту людей похилого віку

постійно Управління праці та
соціального захисту
населення

Забезпечення дотримання законодавства у сфері земельних
відносин, містобудування, державних стандартів, норм і
правил, правил забудови міста, затвердженої містобудівної
документації Генерального плану міста

Виконання законодавства у
сфері земельних відносин

постійно Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління архітектури,
регулювання забудови та
земельних відносин

Надання консультативної допомоги у підготовці документів
для проведення земельних аукціонів та конкурсів

Земельний кодекс України протягом року Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління архітектури,
регулювання забудови та
земельних відносин

Замовлення у проектній організації корегування
Генерального плану м. Золотоноша та розробки плану
зонування

Виконання законодавства
щодо регулювання
містобудівної діяльності

у разі виділення
коштів

Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління архітектури,
регулювання забудови та
земельних відносин
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Проведення моніторингу стану надання адміністративних
послуг

Виконання законодавства
„Про адміністративні послуги”

щомісячно Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Відділ „Центр надання
адміністративних послуг
у м. Золотоноша”

Надання консультацій та проведення заходів в напрямках
міжнародних відносин з іноземними партнерами, участь у
конкурсах, грантах щодо отримання гуманітарної допомоги,
коштів на проведення спільних заходів

За потреби Управління економіки

4. Наради, семінари
Нарада у міського голови з питань планування Координація дій по

виконанню планів і програм
життєдіяльності громади

щоденно Міський голова

Апаратна нарада Координація дій по
виконанню плану роботи
міськвиконкому та
інформування про виконання
планів роботи управлінь та
відділів

щопонеділка Міський голова

Нарада з питань роботи житлово-комунального господарства
міста

Координація дій по
виконанню планів і програм
забезпечення якісними
житлово-комунальними
послугами

щосереди Перший заступник
міського голови
Масло О.М.

Наради щодо удосконалення процесу надання
адміністративних послуг

Вирішення проблемних
питань

постійно Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Відділ „Центр надання
адміністративних послуг
у м. Золотоноша”
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Засідання адмінкомісії Розгляд протоколів
(матеріалів) щодо
адміністративних порушень

щовівторка Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Юридичний відділ

Засідання ради з питань безпечної життєдіяльності населення Забезпечення безпечних умов
життєдіяльності міського
господарства

За потреби Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління праці та
соціального захисту
населення

Засідання координаційної ради підтримки підприємництва Вирішення спільних питань
влада-бізнес

засідання 1 раз
на місяць

Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки

Організація проведення засідання комісії з питань розвитку
підприємництва

Вирішення спірних питань
приватного сектору економіки,
погодження режимів роботи
закладів

По мірі
надходження

заяв

Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки

Засідання комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат

Соціальний захист населення постійно Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління праці та
соціального захисту
населення

Засідання комісії по наданню одноразової грошової
допомоги громадянам міста за рахунок коштів міського
бюджету

Соціальний захист населення засідання 1 раз
на місяць

Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління праці та
соціального захисту
населення
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Засідання міської комісії з розгляду питань, пов'язаних з
встановленням статусу учасника війни

Соціальний захист населення по мірі
необхідності

Управління праці та
соціального захисту
населення

Засідання комісії з питань надання житлових субсидій та
соціальних допомог

Соціальний захист населення по мірі
необхідності

Управління праці та
соціального захисту
населення

Засідання інформаційно-консультативного Центру з
питань пенсійного реформування в Україні

Соціальний захист населення щоквартально Управління праці та
соціального захисту
населення

Засідання інформаційно-консультативного Центру з
питань допомоги учасникам АТО

Соціальний захист населення щоквартально Управління праці та
соціального захисту
населення

Засідання комісії міськвиконкому з питань
контролю,обстеження спеціалізованих підприємств та їх
приймальних пунктів, що здійснюють операції з
металобрухтом

Закон України «Про
металобрухт»

по мірі
надходження

заяв

Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки

Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Виконання законодавства по мірі
необхідності

Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Відділ з питань НС

Засідання комісії з питань захисту прав дитини Виконання законодавства
щодо охорони прав та
інтересів дитини

третій вівторок
місяця

Заступник міського
голови Суддя С.В.
Служба у справах дітей,
молоді та спорту

Засідання координаційної ради у справах дітей Виконання законодавства
щодо охорони прав та
інтересів дитини

перша середа
місяця

Заступник міського
голови Суддя С.В.
Служба у справах дітей,
молоді та спорту

Засідання координаційної ради з питань молодіжної політики
та оздоровлення дітей і підлітків

Державна цільова соціальна
програма «Молодь України»
на 2016-2020 роки

березень,
червень,
жовтень

Заступник міського
голови Суддя С.В.
Служба у справах дітей,
молоді та спорту
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Засідання координаційної ради з питань сім’ї, гендерної
рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі
людьми

Програма протидії торгівлі
людьми на період до 2020
року

березень,
червень,
жовтень

Заступник міського
голови Суддя С.В.
Служба у справах дітей,
молоді та спорту

5. Масові заходи:
5.1. Заходи щодо відзначення пам'ятних дат, професійних свят, у тому числі з нагоди
День соборності України. Виховання патріотизму,

почуття гордості за державу,
відзначення заслуг борців за
незалежність

22 січня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ внутрішньої
політики
Відділ культури

День пам’яті героїв Крут Виховання патріотизму,
почуття гордості за державу

29 січня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ культури

День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав

Виховання патріотизму,
почуття гордості за державу,
відзначення заслуг борців за
незалежність

15 лютого Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ внутрішньої
політики
Відділ культури
Управління і відділи
міськвиконкому

Міжнародний жіночий день 8 Березня Відзначення заслуг жіноцтва
та материнства

08 березня Міський голова
Заступники міського
голови
Відділ культури

День землевпорядника Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

11 березня Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління архітектури,
регулювання забудови та
земельних відносин
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здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Проведення заходів до Дня народження Т.Г. Шевченка Виховання патріотизму,
почуття гордості за державу

09 березня Міський голова
Заступники міського
голови
Начальники управлінь і
відділів

День працівника житлово-комунального господарства і
побутового обслуговування населення

Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

15 березня Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління УЖКГ
Відділ культури

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів
народного мистецтва

Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

23 березня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ культури

День Служби безпеки України 25 березня Міський голова
Великдень 16 квітня
Заходи з нагоди Дня Чорнобильської трагедії Вшанування пам’яті жертв

аварії на ЧАЕС
26 квітня Заступник міського

голови Суддя С.В.
Відділ внутрішньої
політики

День Перемоги Вшанування пам’яті полеглих
в роки війни
Відзначення заслуг ветеранів
війни
Патріотичне виховання молоді

8-9 травня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Управління і відділи
міськвиконкому

День сім’ї та День матері Закон України „Про соціальну
роботу з дітьми та молоддю”

13 травня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Служба у справах
дітей,молоді та спорту

День Європи 17 травня Міський голова
Заступники міського
голови
Керівники управлінь і
відділів
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

День медичної сестри Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

травень Міський голова
Заступники міського
голови

День журналіста Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

06 червня Міський голова

День медичного працівника Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

18червня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ культури

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Виховання почуття
патріотизму, поваги до
подвигу минулих поколінь

22 червня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Управління і відділи
міськвиконкому

День молоді. Закон України „Про сприяння
соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні”

25 червня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Служба у справах
дітей,молоді та спорту
Відділ культури

День Конституції України Виховання патріотизму,
почуття гордості за державу

28 червня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ внутрішньої
політики
Відділ культури

День працівників державної податкової служби Виховання патріотизму,
почуття гордості за державу

02 липня Міський голова

День Військово-Морських Сил Збройних Сил України Виховання патріотизму,
почуття гордості за державу,
відзначення заслуг військових
моряків

06 липня Міський голова
Заступники міського
голови

День бухгалтера Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

16 липня Міський голова
Керівники управлінь і
відділів
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

День будівельника Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

13 серпня Міський голова
Перший заступник
міського голови
Масло О.М.

День Державного прапора України Виховання патріотизму,
почуття гордості за державу,
відзначення заслуг борців за
незалежність

23 серпня Міський голова
Заступники міського
голови
Відділ культури
Відділ внутрішньої
політики
Управління і відділи

День Незалежності України Виховання патріотизму,
почуття гордості за державу,
відзначення заслуг борців за
незалежність

24 серпня Міський голова
Заступники міського
голови
Відділ культури
Відділ внутрішньої
політики
Управління і відділи

День знань Підняття престижу освіти в
суспільстві

01 вересня Міський голова
Заступники міського
голови
Відділ освіти

День підприємця Вшанування ролі підприємців
в житті міської громади

3 вересня Перший заступник
міського голови
Масло О.М.
Управління економіки

День працівників цивільного захисту 19 вересня Міський голова
День партизанської слави Вшанування пам’яті полеглих

в роки війни
Відзначення заслуг ветеранів
війни
Патріотичне виховання молоді

22 вересня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Управління і відділи
міськвиконкому
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

День визволення міста та річниця першої писемної згадки
про м. Золотоношу (День міста)

Вшанування пам’яті полеглих
в роки війни
Відзначення заслуг ветеранів
війни
Патріотичне виховання молоді

23 вересня Міський голова
Заступники голови
Відділи і управління
міськвиконкому
Міська громада

Міжнародний день громадян похилого віку Вшанування заслуг громадян
похилого віку

01 жовтня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Управління праці та
соціального захисту
населення

День працівника освіти Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

07 жовтня Міський голова
Заступники міського
голови

День юриста Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

08 жовтня Міський голова
Юридичний відділ

День українського козацтва
День захисника України

Виховання патріотизму,
почуття гордості за історичну
минувшину

14 жовтня Міський голова
Заступники міського
голови

День працівників соціальної сфери Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

05 листопада Заступник міського
голови Суддя С.В.
УПСЗН
Центр соціальної
допомоги

День працівників радіо, телебачення та зв’язку Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

16 листопада Міський голова
Заступники міського
голови

День гідності та свободи Утвердження в Україні ідеалів
свободи і демократії

21 листопада Міський голова
Заступники міського
голови
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій Вшанування пам’яті загиблих 22 листопада Міський голова
Заступники міського
голови
Начальники управлінь і
відділів

День працівників прокуратури Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

01 грудня Міський голова

День працівників статистики Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

05 грудня Міський голова
Управління економіки

День Збройних сил України Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

06 грудня Міський голова
Заступники міського
голови

День місцевого самоврядування Підняття престижу та ролі
працівників органів місцевого
самоврядування, відзначення
кращих представників

07 грудня Міський голова
Заступники міського
голови

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС

Вшанування пам’яті загиблих і
померлих, відзначення заслуг
учасників ліквідації аварії

14 грудня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ внутрішньої
політики

День працівників суду Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

15 грудня Міський голова

День міліції Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

20 грудня Міський голова
Заступники міського
голови

День працівників архівних установ Підняття престижу професії та
вшанування кращих
представників

24 грудня Міський голова

5.2. Інші масові заходи
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Новорічне свято 1 січня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ культури

Різдвяний ранок для дітей-інвалідів міста січень Міський центр соціальної
допомоги

Різдво Христове 7 січня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ культури

Великдень 8 квітня
Участь міських команд у чемпіонаті області з міні-футболу січень-лютий Служба у справах дітей,

молоді та спорту
Міський турнір з волейболу пам’яті А.О. Адаменка лютий Служба у справах дітей,

молоді та спорту
Організація та проведення ярмарки торгівлі живими квітами
до Дня 8 березня

Задоволення споживчого
попиту населення міста

березень Управління економіки

Організація та проведення ярмарки торгівлі штучними
квітами до Пасхальних та Поминальних днів

Задоволення споживчого
попиту населення міста

квітень Управління економіки

Вечір відпочинку молодих інвалідів квітень Заступник міського
голови Суддя С.В.
Міський центр
соцдопомоги

Обласна спартакіада серед колективів фізкультури органів
місцевого самоврядування

травень Служба у справах дітей,
молоді та спорту

Спартакіада дітей-інвалідів травень Заступник міського
голови Суддя С.В.
Міський центр
соцдопомоги

Організація та проведення конкурсу на торгівлю квасом та
прохолоджу вальними напоями у літній період

Задоволення споживчого
попиту населення міста

травень-
вересень

Управління економіки

Проведення операції «Літо» п. 9 „а” ст. 32 ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні”

Червень-серпень Заступник міського
голови Суддя С.В.
Служба у справах дітей,
молоді та спорту
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Фестиваль творчості дітей-інвалідів до Дня захисту дітей червень Відділення соціальної
реабілітації дітей-
інвалідів

Організація та проведення конкурсу на торгівлю бахчевими  Задоволення споживчого
попиту населення міста

липень-вересень Управління економіки

Шкільний ярмарок Задоволення споживчого
попиту населення міста

серпень-
вересень

Управління економіки

Проведення рейду „Урок” План заходів з виконання
програми  «Національний план
дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини на
період до 2016 року»

Протягом
навчального

періоду

Заступник міського
голови Суддя С.В.
Служба у справах дітей,
молоді та спорту

Благодійний обід до Дня людей похилого віку жовтень Відділення соціально-
побутової адаптації

Спартакіада інвалідів міста листопад Відділення соціально-
побутової адаптації

Організація та проведення конкурсу торгівлі ялинками Задоволення споживчого
попиту населення міста

листопад
грудень

Управління економіки

Вечір відпочинку молодих інвалідів до Міжнародного Дня
інваліда

грудень Відділення соціально-
побутової адаптації

Організація новорічного ранку для дітей – сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування

План роботи служби у справах
дітей, молоді та спорту на
2018 рік

грудень Заступник міського
голови Суддя С.В.
Служба у справах дітей,
молоді та спорту

Відкриття міської ялинки Закон України „Про соціальну
роботу з дітьми та молоддю”

19 грудня Заступник міського
голови Суддя С.В.
Відділ культури

Передноворічні ярмарки Задоволення потреб міської
громади

протягом грудня Управління економіки

Новорічна ялинка для дітей-інвалідів грудень Відділення соціальної
реабілітації дітей-
інвалідів

6. Іміджеві заходи
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Зміст заходу Обґрунтування необхідності

здійснення заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Всеукраїнський Фестиваль чорнобривців Упорядкування міста,
виховання почуття красивого,
гордості за рідне місто

серпень Міський голова
Заступники голови
Відділи і управління
міськвиконкому
Міська громада

Юнацький фестиваль патріотичної пісні „Героям Слава!” Патріотичне виховання молоді вересень Міський голова
Заступники голови
Відділи і управління
міськвиконкому
Міська громада

Керуючий справами О.В. Шакура
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