
 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН

         Р І Ш Е Н Н Я

від  25  липня 2018 року №5                 ХХХV сесія селищної ради
смт. Воскресенське                               восьмого скликання

« Про  затвердження Плану роботи 
Воскресенської селищної ради її 
виконавчого комітету та постійних комісій ради
 на ІІ півріччя 2019 року»

            Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26  Закону України
« Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи інформацію секретаря
селищної ради Білозор Т.П. та  пропозиції депутатів селищної ради, селищна
рада

ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити  План роботи Воскресенської селищної ради її виконавчого
комітету та постійних комісій ради на ІІ півріччя 2019 року, що додається.
    2.Рішення  селищної ради №35 ХХХ сесії селищної ради від 22.02.2019
року  « Про затвердження Плану роботи Воскресенської  селищної ради, її
виконавчого комітету та постійних комісій на І півріччя 2019 року», вважати
таким, що втратило чинність та зняти з контролю.   
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної  ради  з  питань  освіти,  культури,  молоді,  фізкультури  і  спорту,
охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Селищний голова                                     О.ШАПОВАЛОВ



Затверджено 
рішенням      сесії селищної ради

                                                                             восьмого скликання
                                                                                            №  5    від  25   липня 2019 р

ПЛАН  РОБОТИ
Воскресенської селищної ради, її виконавчого комітету та постійних

комісій на ІІ півріччя 2019 року

РОЗДІЛ І
Питання, які планується винести на розгляд сесії селищної ради

Дата
проведення

Зміст питання Відмітки про
виконання

ІІІ квартал
( липень,
серпень,

вересень)

1.Про  затвердження  переліку  проектів,
які  можуть  реалізовуватись  за  рахунок
коштів  субвенції  з  державного бюджету
місцевим  бюджетам  та  формування
інфраструктури  об’єднаних
територіальних  громад  у  2019  році  у
Воскресенській селищній раді
2.Про  внесення  змін  до  програм
Воскресенської  селищної  ради  та
відповідних заходів до них.
3.Про  внесення  змін  до  бюджету
Воскресенської  селищної  ради  на  2019
рік
4.Про  затвердження  Плану  роботи
Воскресенської  селищної  ради,  її
виконавчого  комітету  та  постійних
комісій ради на ІІ півріччя 2019 року
5.Про  внесення  змін  до  складу
виконавчого  комітету   Воскресенської
селищної ради
5.Про звіти депутатів селищної ради
6.  Питання  регулювання  земельних
відносин
7.  Про  затвердження  зведених
кошторисних  розрахунків   вартості
об’єктів будівництва



ІІ квартал
( жовтень,
листопад,
грудень)

1.Про  внесення  змін  до  бюджету
селищної ради на 2019 рік.
2 .Про звіти депутатів селищної ради
3.  Про  затвердження  зведених
кошторисних  розрахунків   вартості
об’єктів будівництва
4. Питання регулювання земельних 
відносин
5.Про  затвердження  Плану  роботи
Воскресенської  селищної  ради,  її
виконавчого  комітету  та  постійних
комісій ради на І півріччя 2020 року
6.Про затвердження звіту про виконання
селищного  бюджету  Воскресенської
селищної ради за 9 міс.2019 року
7.Звіт директорів БК про роботу закладів
культури
8.Звіт  завідувачів  бібліотеками  про
роботу закладів.
8  Інформація   дільничого  інспектора
поліції про  стан законності, боротьби зі
злочинністю,  охорони  громадського
порядку  та  результати  діяльності  на
території населених пунктів громади.
9  Про  внесення  змін  до  програм
Воскресенської  селищної  ради  та
відповідних заходів до них.



                                                       РОЗДІЛ ІІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

липень 1.Про стан справляння сплати за землю
2.Про  доцільність  позбавлення  батьківських
прав
3.Розгляд заяв громадян

серпень 1.Про стан виконання батьківських обов’язків
Дудик К. та Дудик Г.
2.  Про  затвердження  заходів  з  відзначення
річниці Незалежності України
3.Розгляд заяв громадян

вересень 1.Про стан підготовки установ та організацій
селищної ради до роботи в осінньо – зимовий
період 2019-2020 років
2. Розгляд заяв громадян

жовтень 1.Про  заходи  щодо  боротьби  зі  сніговими
заметами  та  ожеледицею  на  дорогах  та
вулицях в зимових умовах 2019- 2020 років на
території населених пунктів
2 Розгляд заяв громадян

листопад 1.Про дотримання режиму роботи закладами 
торгівлі та культури та перебування в даних 
закладах неповнолітніх дітей

грудень 1. Про схвалення проекту бюджету 
Воскресенської селищної ради на 2019 рік
2.Про підготовку та проведення приписки 
громадян до призовної дільниці Вітовського 
району Миколаївської області

___________________________________________



РОЗДІЛ ІІІ
Питання, які планується винести на розгляд 

засідань постійних комісій селищної ради

Постійна комісія з питань прав людини, законності, боротьби з корупцію,
депутатської діяльності і етики, промисловості, транспорту, зв’язку та

сфери послуг
Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

ІІІ квартал 1.Про  затвердження  переліку  проектів,
які  можуть  реалізовуватись  за  рахунок
коштів  субвенції  з  державного бюджету
місцевим  бюджетам  та  формування
інфраструктури  об’єднаних
територіальних  громад  у  2019  році  у
Воскресенській селищній раді
2.Про  внесення  змін  до  програм
Воскресенської  селищної  ради  та
відповідних заходів до них.
3.Про  внесення  змін  до  бюджету
Воскресенської  селищної  ради  на  2019
рік
4.Про  затвердження  Плану  роботи
Воскресенської  селищної  ради,  її
виконавчого  комітету  та  постійних
комісій ради на ІІ півріччя 2019 року
5.Про  внесення  змін  до  складу
виконавчого  комітету   Воскресенської
селищної ради
5.Про звіти депутатів селищної ради
6.  Питання  регулювання  земельних
відносин
7. Про затвердження зведених 
кошторисних розрахунків  вартості 
об’єктів будівництва

ІV квартал .Про внесення змін до бюджету селищної
ради на 2019 рік.
2 .Про звіти депутатів селищної ради
3.  Про  затвердження  зведених
кошторисних  розрахунків   вартості
об’єктів будівництва
4. Питання регулювання земельних 
відносин
5.Про  затвердження  Плану  роботи
Воскресенської  селищної  ради,  її



виконавчого  комітету  та  постійних
комісій ради на І півріччя 2020 року
6.Про затвердження звіту про виконання
селищного  бюджету  Воскресенської
селищної ради за 9 міс.2019 року
7.Звіт директорів БК про роботу закладів
культури
8.Звіт  завідувачів  бібліотеками  про
роботу закладів.
8  Інформація   дільничого  інспектора
поліції про  стан законності, боротьби зі
злочинністю,  охорони  громадського
порядку  та  результати  діяльності  на
території населених пунктів громади.
9  Про  внесення  змін  до  програм
Воскресенської  селищної  ради  та
відповідних заходів до них.



Постійна комісія з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності,
планування, бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства,

приватизації та власності
Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

ІІІ квартал 1.Про  затвердження  переліку  проектів,
які  можуть  реалізовуватись  за  рахунок
коштів  субвенції  з  державного бюджету
місцевим  бюджетам  та  формування
інфраструктури  об’єднаних
територіальних  громад  у  2019  році  у
Воскресенській селищній раді
2.Про  внесення  змін  до  програм
Воскресенської  селищної  ради  та
відповідних заходів до них.
3.Про  внесення  змін  до  бюджету
Воскресенської  селищної  ради  на  2019
рік
4.Про  затвердження  Плану  роботи
Воскресенської  селищної  ради,  її
виконавчого  комітету  та  постійних
комісій ради на ІІ півріччя 2019 року
5.Про  внесення  змін  до  складу
виконавчого  комітету   Воскресенської
селищної ради
5.Про звіти депутатів селищної ради
6.  Питання  регулювання  земельних
відносин
7. Про затвердження зведених 
кошторисних розрахунків  вартості 
об’єктів будівництва

ІV квартал 1.Про  внесення  змін  до  бюджету
селищної ради на 2019 рік.
2 .Про звіти депутатів селищної ради
3.  Про  затвердження  зведених
кошторисних  розрахунків   вартості
об’єктів будівництва
4. Питання регулювання земельних 
відносин
5.Про  затвердження  Плану  роботи
Воскресенської  селищної  ради,  її
виконавчого  комітету  та  постійних
комісій ради на І півріччя 2020 року
6.Про затвердження звіту про виконання
селищного  бюджету  Воскресенської



селищної ради за 9 міс.2019 року
7.Звіт директорів БК про роботу закладів
культури
8.Звіт  завідувачів  бібліотеками  про
роботу закладів.
8  Інформація   дільничого  інспектора
поліції про  стан законності, боротьби зі
злочинністю,  охорони  громадського
порядку  та  результати  діяльності  на
території населених пунктів громади.
9  Про  внесення  змін  до  програм
Воскресенської  селищної  ради  та
відповідних заходів до них.



Постійна комісія з питань житлово- комунального господарства та
комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних

відносин та охорони природи
Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

ІІІ квартал 1.Про  затвердження  переліку  проектів,
які  можуть  реалізовуватись  за  рахунок
коштів  субвенції  з  державного бюджету
місцевим  бюджетам  та  формування
інфраструктури  об’єднаних
територіальних  громад  у  2019  році  у
Воскресенській селищній раді
2.Про  внесення  змін  до  програм
Воскресенської  селищної  ради  та
відповідних заходів до них.
3.Про  внесення  змін  до  бюджету
Воскресенської  селищної  ради  на  2019
рік
4.Про  затвердження  Плану  роботи
Воскресенської  селищної  ради,  її
виконавчого  комітету  та  постійних
комісій ради на ІІ півріччя 2019 року
5.Про  внесення  змін  до  складу
виконавчого  комітету   Воскресенської
селищної ради
5.Про звіти депутатів селищної ради
6.  Питання  регулювання  земельних
відносин
7. Про затвердження зведених 
кошторисних розрахунків  вартості 
об’єктів будівництва

ІV квартал 1.Про  внесення  змін  до  бюджету
селищної ради на 2019 рік.
2 .Про звіти депутатів селищної ради
3.  Про  затвердження  зведених
кошторисних  розрахунків   вартості
об’єктів будівництва
4. Питання регулювання земельних 
відносин
5.Про  затвердження  Плану  роботи
Воскресенської  селищної  ради,  її
виконавчого  комітету  та  постійних
комісій ради на І півріччя 2020 року



6.Про затвердження звіту про виконання
селищного  бюджету  Воскресенської
селищної ради за 9 міс.2019 року
7.Звіт директорів БК про роботу закладів
культури
8.Звіт  завідувачів  бібліотеками  про
роботу закладів.
8  Інформація   дільничого  інспектора
поліції про  стан законності, боротьби зі
злочинністю,  охорони  громадського
порядку  та  результати  діяльності  на
території населених пунктів громади.
9 Про внесення змін до програм 
Воскресенської селищної ради та 
відповідних заходів до них



Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту,
охорони здоров’я та соціального захисту

Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

ІІІ квартал 1.Про  затвердження  переліку  проектів,
які  можуть  реалізовуватись  за  рахунок
коштів  субвенції  з  державного бюджету
місцевим  бюджетам  та  формування
інфраструктури  об’єднаних
територіальних  громад  у  2019  році  у
Воскресенській селищній раді
2.Про  внесення  змін  до  програм
Воскресенської  селищної  ради  та
відповідних заходів до них.
3.Про  внесення  змін  до  бюджету
Воскресенської  селищної  ради  на  2019
рік
4.Про  затвердження  Плану  роботи
Воскресенської  селищної  ради,  її
виконавчого  комітету  та  постійних
комісій ради на ІІ півріччя 2019 року
5.Про  внесення  змін  до  складу
виконавчого  комітету   Воскресенської
селищної ради
5.Про звіти депутатів селищної ради
6.  Питання  регулювання  земельних
відносин
7.  Про  затвердження  зведених
кошторисних  розрахунків   вартості
об’єктів будівництва

ІV квартал 1.Про  внесення  змін  до  бюджету
селищної ради на 2019 рік.
2 .Про звіти депутатів селищної ради
3.  Про  затвердження  зведених
кошторисних  розрахунків   вартості
об’єктів будівництва
4. Питання регулювання земельних 
відносин
5.Про  затвердження  Плану  роботи
Воскресенської  селищної  ради,  її
виконавчого  комітету  та  постійних
комісій ради на І півріччя 2020 року



6.Про затвердження звіту про виконання
селищного  бюджету  Воскресенської
селищної ради за 9 міс.2019 року
7.Звіт директорів БК про роботу закладів
культури
8.Звіт  завідувачів  бібліотеками  про
роботу закладів.
8  Інформація   дільничого  інспектора
поліції про  стан законності, боротьби зі
злочинністю,  охорони  громадського
порядку  та  результати  діяльності  на
території населених пунктів громади.
9 Про внесення змін до програм 
Воскресенської селищної ради та 
відповідних заходів до них

Секретар селищної ради                         Т.БІЛОЗОР


