
ЗАТВЕРДЖУЮ: 
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                                                                                                           виконкому 

 

 

____________Л.ДУБОВИК 

« ____ » грудня 2019 року 

 

План роботи 
 сектору контролю міської ради    

на І півріччя 2020 року 

 

№ 

п/п 

Перелік питань Термін 

виконання 

Відмітки про 

виконання 

1 2 3 4 

1. Участь в робочих нарадах  при  міському 

голові. 

 

Щопонеділка 

 

 

 

 

 

2. Оформлення протоколів  робочих нарад при 

міському голові. 

Триденний строк  

3. Участь у навчанні апарату міської ради Щомісяця, 

перший вівторок. 

 

4. Участь у засіданні виконкому міської ради Щомісяця, 

останній 

понеділок. 

 

5. Участь у попередньому розгляді та 

погодженні матеріалів та рішень виконкому 

міської ради 

Щомісяця.  

6. Участь у черговому засіданні сесії міської 

ради 

Щомісяця, 

останній четвер. 

 

7. Попередній розгляд контрольних 

документів ОВРР, які надійшли до відділу 

та взяті на контроль. 

Щоденно.  

8. Підготовка та надання виконавчим органам 

міської ради попереджувальних 

інформаційних матеріалів щодо термінів 

інформування про виконання завдань, 

визначених контрольними документами. 

Щодекадно.  

9. Участь, відповідно до розпорядження 

міського голови від 24.06.2016 №214-ОД у 

засіданні робочої групи з моніторингу стану 

виконання контрольних документів. 

У разі проведення.  

10. Підготовка протоколів засідання робочої 

групи з моніторингу стану виконання 

контрольних документів 

У разі проведення.  

11. Доведення протокольних доручень робочих 

нарад при міському голові до виконавців. 

Щосереди  

12. Підготовка довідки на робочу нараду  при 

міському голові щодо стану виконання 

контрольних документів. 

Щокварталу  



13. Підготовка статистичного звіту щодо 

виконання контрольних документів органів 

влади різних рівнів. 

Щомісяця.  

14. Оформлення контрольних справ, ведення 

реєстрації та обліку розпорядчих 

документів, здійснення їх технічного 

контролю, оформлення завершених 

діловодством справ. 

Щоденно  

15 Підготовка проекту рішення виконкому 

«Про зняття з контролю рішень виконавчого 

комітету міської ради». 

Щоквартально  

16. Підготовка проекту розпорядження 

міського голови «Про зняття з контролю 

розпоряджень міського голови». 

Щомісяця.  

17. Підготовка матеріалів та  проведення 

навчання працівників апарату з питання 

«Організація роботи з контрольними 

документами та контроль за їх виконанням» 

Перший вівторок 

березня 2020 року 

 

18. Здійснення перевірок організації роботи з 

контрольними документами органів влади 

різних рівнів в виконавчих органах міської 

ради. 

Згідно плану 

перевірок на 2020 

рік. 

 

19. Здійснення цільових перевірок стану 

виконання вимог та завдань, визначених  

контрольними документами органів влади 

різних рівнів. 

Згідно окремого 

плану. 

 

20. Участь у загальноміських  святкових та 

урочистих заходах. 

Згідно плану 

роботи 

виконкому. 

 

21. Надання методичної та практичної 

допомоги виконавчим органам міської ради 

з питань здійснення контролю за 

виконанням контрольних документів. 

Щоденно.  

22. Опрацювання інформації, яка надходить від 

виконавців, щодо стану виконання 

розпорядчих документів.  

Щоденно.  

  

 

Завідувач сектору 

контролю міської ради                                                       Оксана ЗИМОВЕЦЬ               
 

 



 


