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Про вик:онання планУ роботи виконавЧого KoMiTeTy Вiльногiрсъкоi мiськоI ради!нiпрогrетровськоi областi за 2О22 ptK

Заслухавши iнформацiю нач€шьника вiддiлу заг€UIьно-органiзацiйного
забезпечення виконавчого koMiTeTy Вiльногiрськоi йiськоi РадиЩнiпропетровськоi областi про виконання плану роботи виконавчого KoMiTery
Вiльногiрськоi MicbKoi РаДи !нiпропетровськоi областi за 2()22 piK, керуючись
ст.ст..40, 52 ЗаконУ УкраiнИ uПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>
виконавчий KoMiTeT MicbKoT ради

виконавчого KoMiTeTy
за 2022 piK взяти до

2' Зобов'язати керiвникiв виконавчих органiв Вiльногiрськот Micbkoi РадиДнiпропlэтровськОi областi, нач€шьникiв вiддiлiв 
""no"u"ro.o KoMiTeTy

вiльногilрськоi MicbkoT Ради Щнiпропетровсъкоi областi:
- тримати на контролi виконання плану роботи виконавчого KoMiTeTy

Вiлъногilэськоi MicbKoi ради !нiпропетровськоI областi на2O2З Й; 
-

- надавати проекти рiшень на засiдання виконавчого norlrary з метою ixоприлюднення У термiни, вiдповiдно до Закону Украiъи опро доступ допублiчноТ iнформацii>.
3, Координацiю роботи по виконанню даного рiшення покласти нанач€шьника вiддiлу заг€Lльно-органiзацiйного забезпечення виконавчого

koMiTeTy Вiльногiрськоi Micbkoi ради Щнiпропетровськоi областi Юлiю круть.контроль - на секретаря Вiльногiрськоi мiсъкоi ради Щнiпропеrро"."*оi'областi Сlлександра БоБоШкА.

Мiський голова 
,a-

ВИРIШИВ:

1. Iнформацiю про виконання плану роботивiльногiрськоi Micbkoi ради Щнiпропеrро".iпоi областi
вiдома (лодаеться).

(_--

Володимир ВАСИЛЕНКО



Додаток
до рiшення виконавчого
KoMiTeTy Вiльногiрськоi
MicbKoi ради .Щнiпропетровськоi
областi
/8 о/ ягl z xg 3лон-Z3

IНФОРМАЦIЯ
про виконання плану роботи виконавчого KoMiTery ВiльноriрськоТ

MicbKo[ ради Щнiпропетровськоi областi заЪ022 piK

Вllконавчий KoMiTeT Вiльногiрськоi MicbKoi ради протягом 2022 року працюваввiдповiдtго до рiшення виконавчо.о *йir.ту Вiльногiрськоi MicbKoi ради вiд 15.12.2021 рокуJ\ъ 410/0/7-21 кПро затвердження плану роботи ""по"ъ""ого KoMiTeTy Вiльногiрськоi MicbKoT
ради Щнiпропетровськоi областi на 2022 piK>.

у перспективному планi вiдобража-гrися актуальнi питання соцiально-економiчного
розвитку MicTa, зазначаJIися ocHoBHi орiанiзацiйно-масовi заходи.

ПЛ:аН РОбОТИ ВИКОНаВЧОГО KoMiTeTy MicbKoi ради мiстить TaKi ркlздiли, якими охопленiocHoBHi органiзацiйнi та практичнi аспекти роботи 
""попuu.rого 

комiте,гу:
- зirсiдання виконавчого KoMiTeTy;
- наради, засiдання, KoMicii, дорадчi органи, робочi групи;
- р,эбота зi зверненнями громадян.
За2022 piK вiдбулосЬ 12 черговИх та2 - позачергових засiдання виконавчого KoMiTeTyВiльногiрськоi MicbK9i рали ffнiпропетровськоi областi, 

"u "n"* бу;;^;;.;;"й'?r',
питання та прийнятi вiдповiднi рiшення.

Планом роботи виконавчого KoMiTeTy на 2022 piK було передбачено розгляд тавирiшенвr таких основних питань:
- зtliт про виконання мiського бюджету за 2021 piK;
- пlrо роботу iз зверненнями громадян у 2021 роцi
- пlэо звiт мiського голови стосовно роботи "r*oru"urx 

органiв Вiльногiрськоi MicbKoi
ради Щнiпропетровськоi областi у 2011 рочiта iншi.

прrэекти рiшень виконавчого koMiTeTy та безпосередньо рiшення оприлюднюються насайтi Вiльногiрськоi MicbKoi ради, вiдповiдно до Закону Украiни <Про доступ до публiчноТiнформацii>, При оприлюдненнi рiшень виконкому забезпечуеться захист персонt}льних
ДаНИХ ГРОIч{аДЯН.

Обговорення завдань, що випливають iз розпорядчих документiв органiв владивищого рi,вня, рiшень Micbkoi ради та виконавчого koMiTbTy, роarrорпожень мiського головипроводитЬся, як на засiданнях виконавчого KoMiTeTy, ,un i 
"u щоrr*невих апаратн[Iхнарадах пJlи MicbKoMy головi.

Забезпечено здiйснення .

громадян у виконавчих органах
звернення громадян).

щотижневого монiторингу стану роботи зi зверненнями
MicbKoi ради вiдповiдно до ""roi Закону VкраiЪи кПро

Начальник вiддiлу загально -
органiзацiilного забезпечення
виконавчого KoMiTeTy Вiльногiрськоi
MicbKoi рад;и Щнiпропетровськоi областi М/"*0 юлiякруть


