ДОДАТОК
до рішення виконавчого комітету
21 лютого 2019 року № 45                                                               



Перелік основних питань, 
які плануються на  розгляд виконавчому комітету у 2019 році

Назва питання
Термін розгляду
Виконавці
Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, дотримання виконавської дисципліни і про стан документообігу у Бориславській міській раді і її виконавчих органах за 2018 рік

Звіт про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті Бориславської міської ради за 2018 рік


Звіт про виконання бюджету міста за 2018 рік

лютий




лютий



лютий
І.Кобилецький Г.Стецун



І.Кобилецький
О.Тахтарова
М.Сащук

С.Солоненко
Ю.Петрів
Про виконання Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету  Бориславської міської ради у 2018 році

березень
С.Солоненко
Л.Попель
Про виконання бюджету міста за І квартал 2019 року


Про підготовку житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 років та утворення робочої комісії

квітень


квітень

С.Солоненко
Ю.Петрів

Р.Садлівський
О.Левицький


Про стан, якість та повноту надання медичних послуг КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради мешканцям міста

Про стан інвентаризації земельних ділянок та комунального майна, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста


Про стан та якість надання послуг з теплопостачання мешканцям міста
травень



травень




травень
Р.Гарасимів
В.Головчак


Ю.Химин
І.Клонцак, Г.Подоляк
Р.Кікіс 

Р.Садлівський
О.Левицький
Б.Дубас

Про організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центр надання адміністративних послуг
 
Про стан обслуговування одиноких непрацездатних громадян Бориславським міським територіальним центром соціального обслуговування 

червень



червень
І.Кобилецький
О.Майсак


Р.Гарасимів
Н.Штереб
Про виконання бюджету міста за ІІ квартал 2019 року.


Про виконання плану з призову громадян України на строкову військову службу 

липень


липень

С.Солоненко
Ю.Петрів

Р.Садлівський 
В.Прідун
Про готовність закладів освіти міста до початку нового 2019/20 навчального року

серпень

Р.Гарасимів
Е.Качмарчик

Про підсумки проведеної оздоровчої кампанії влітку 2019 року




Про стан підготовки об’єктів життєзабезпечення міста до роботи у осінньо-зимовий період 2019/20 років

вересень





вересень

Р.Гарасимів
І.Цапів
Е.Качмарчик
Г.Подставек
В.Плоскодняк

Р.Садлівський 
О.Левицький
Про роботу служби у справах дітей щодо  захисту житлових і майнових прав дітей

Про виконання бюджету міста за ІІІ квартал 2019 року


Про залучення інвестицій у розвиток міста протягом 2019 року

жовтень


жовтень


жовтень
Р.Гарасимів
Г.Подставек

С.Солоненко
Ю.Петрів

С.Солоненко
О.Балабанська

Про роботу Центральної бібліотечної системи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Про стан надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги

листопад


листопад
Р.Гарасимів
Р.Тарнавський

Р.Гарасимів
В.Плоскодняк.
Про погодження проекту бюджету міста Борислава на 2020 рік

Про стан ведення Державного реєстру виборців у 2019 році

грудень


грудень
С.Солоненко
Ю.Петрів

Ю.Химин
Я.Дзіндзьо




Керуючий справами виконкому                                                     І.М.Кобилецький

