
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                              Рішення виконавчого комітету 

                                                                              від 10.01.2019 № 1 

                                                                

 

              

 

                                                    План роботи  

                     виконавчого комітету Корюківської міської ради  

                                         на І півріччя 2019 року 

 
Січень  Про роботу зі зверненнями 

громадян. 

 

Керуючий справами /секретар/ 

виконкому   Пономаренко З. Ю.                                     

Лютий  Про підсумки виконання 

міського бюджету у 2018 році. 

 

Начальник фінансового відділу   

Барсук О.І. 

Березень  1. 1. Про підсумки роботи 

комунальних підприємств 

Корюківської міської ради у 

2018 році. 

 

2. Про благоустрій та озеленення 

населених пунктів міської ради. 

 

Керівники комунальних підприємств 

Корюківської міської ради 

 

 

 

Заступники міського голови  

Савченко О.М., Биков О.М..  

 

Квітень  Про підготовку комунальних 

підприємств та навчальних 

закладів громади до роботи в 

осінньо - зимовий період. 

 

Керівники комунальних підприємств та 

навчальних закладів Корюківської 

міської ради 

 

Травень 

 

Про підсумки виконання 

міського бюджету за І квартал 

2019 року. 

 

Начальник фінансового відділу   

Барсук О. І. 

 

 

Червень  Про роботу КУ "Центр надання 

соціальних послуг" Корюківської 

міської ради. 

 

Директор Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради 

Єрмоленко Т.О. 

 

 

Керуючий справами  

/секретар/ виконкому                                                       З. ПОНОМАРЕНКО    
 



                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                              Рішення виконавчого комітету 

                                                                              Корюківської міської ради 

                                                                              від 04.07.2019 № 244 

                                                                

 

              

 

                                                    План роботи  

                     виконавчого комітету Корюківської міської ради  

                                         на ІІ півріччя 2019 року 

 

Липень  Про роботу зі зверненнями 

громадян. 

 

Керуючий справами /секретар/ 

виконкому Пономаренко З.Ю.                                     

Серпень  Про підсумки виконання 

міського бюджету за І 

півріччя 2019 року. 

 

Начальник фінансового відділу   

міської ради Барсук О.І. 

Вересень  Про готовність комунальних 

підприємств та навчальних 

закладів громади до роботи в 

осінньо - зимовий період. 

 

Керівники комунальних 

підприємств Корюківської міської 

ради, начальник Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту міської 

ради Наумчик І.В., завідувач ДНЗ 

№ 1 Рябченко В.О., завідувач ДНЗ   

№ 4 Лобода Л.М.. 

 

Жовтень Про розвиток фізичної 

культури та спорту на 

території Корюківської ОТГ. 

Спеціаліст І категорії Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради Стельмах О.Є. 

Листопад 

 

Про підсумки виконання 

міського бюджету за 9 місяців 

2019 року. 

 

Начальник фінансового відділу   

міської ради Барсук О.І. 

Грудень Про роботу із забезпечення 

прав та законних інтересів 

дітей на території 

Корюківської ОТГ. 

Заступник директора Центру 

надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради 

Васильченко С.М.. 

 

 

Керуючий справами  

/секретар/ виконкому                                                       З. ПОНОМАРЕНКО    

 

 
 


