
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

    від                    2019 р. №                  ХХХ сесія селищної ради                 
    смт. Воскресенське                          восьмого скликання

«Про затвердження Плану роботи  Воскресенської 
селищної ради, її виконавчого комітету  та постійних комісій 
на  І півріччя 2019 року»
        
     Керуючись  пунктом  7  статті  26  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Регламентом  роботи  селищної  ради,  Законом
України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності»,враховуючи пропозиції депутатів селищної ради, селищна рала 

ВИРІШИЛА:

     1.Затвердити План роботи Воскресенської селищної ради її виконавчого
комітету та постійних комісій  на І півріччя 2019 року з правом внесення змін
та доповнень, що додається.
  2. Рішення селищної ради  від 26 вересня 2018 рок№1 « Про затвердження
плану роботи Воскресенської селищної ради, її виконавчого комітету на ІУ
квартал 2018 року», вважати таким, що виконано.
    3. Контроль за виконанням Плану роботи Воскресенської селищної ради її
виконавчого  комітету  на  І  півріччя  2019  року  покласти  на  секретаря
селищної ради Білозор Т.П.

Селищний голова                                      О.ШАПОВАЛОВ
        



ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                 рішенням ХХХ сесії № 

                                                                                                        від                    року
План роботи

Воскресенської селищної ради, її виконавчого комітету
 на І квартал 2019 року

№з/п назва питання дата проведення відповідальний за 
підготовку

СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
1 Про затвердження звіту про 

виконання бюджету Воскресенської 
селищної ради за  2018 рік

лютий 2019 головний 
бухгалтер селищної
ради

2 Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2019 рік

лютий - червень 
2019 року

начальник відділу 
фінансів

3 Про стан злочинності та 
правопорядку на території 
Воскресенської селищної ради

лютий 2019 року дільничі офіцери 
поліції

4 Розгляд питань щодо регулювання 
земельних відносин

лютий - червень 
2019 року

начальник відділу 
земельних ресурсів

5 Інформація директора ДЮСШ « 
Родіна»

лютий 2019 року директор ДЮСШ  «
Родіна» 

6 Про погодження створення 
інклюзивної  групи у дошкільному 
навчальному закладі

лютий 2019 року начальник відділу 
ОКМС

7 Про присвоєння назви провулку в селі
Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області, що 
розташований на території 
Воскресенської селищної ради

лютий 2019 року секретар селищної 
ради

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
1 Про підготовку і внесення на розгляд 

ради питання щодо найменування 
провулку в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області

січень 2019 р секретар селищної 
ради

2 Про стан роботи зі зверненнями 
громадян за 218 рік

лютий 2019 р відповідальний за 
роботу зі 
зверненнями 
громадян

3 Про благоустрій населених пунктів 
громади.
Проведення « Естафети пам’яті»

березень 2019 р селищний голова,
 в.о.старости сіл



4 Про відзначення Дня Перемоги у 
Другій світовій війні

квітень 2019р відділ ОКМС

5 Про відзначення дня захисту дітей травень 2019р відділ ОКМС
6 Про організацію та відзначення дня 

Конституції України на території 
Воскресенської селищної ради 

червень 2019 р відділ ОКМС

  Секретар селищної ради                 Т.БІЛОЗОР


