
 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

21.02.2020 №6                                         ХLІІ сесія селищної ради
смт Воскресенське                               восьмого скликання

 Про  затвердження Плану роботи Воскресенської селищної ради її 
виконавчого комітету та постійних комісій ради на 2020 рік

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

ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити  План роботи Воскресенської селищної ради її виконавчого
комітету та постійних комісій ради на 2020 рік, що додається.
    2.Рішення  селищної ради №5 ХХХV позачергової сесії селищної ради від
25.07.2019 року  « Про затвердження Плану роботи Воскресенської селищної
ради, її виконавчого комітету та постійних комісій на ІІ півріччя 2019 року»,
вважати таким, що виконано та зняти з контролю.   
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної
ради  Тетяну Білозор

Селищний голова                                     Олександр ШАПОВАЛОВ



                                                                                   Затверджено 
           рішенням 42  сесії селищної ради

                                                                              восьмого скликання
                                                                                № 6 від 21.02.2020 р

ПЛАН  РОБОТИ
Воскресенської селищної ради, її виконавчого комітету та постійних

комісій на  2020 рік

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

Дата
проведення

Зміст питання Відмітки про
виконання

І квартал 1.Звіт про виконання бюджету селищної 
ради за 2019 рік
2. Про затвердження звіту 
Воскресенського селищного голови  про 
роботу виконавчих органів 
Воскресенської селищної ради
3. Звіти в.о. старост сіл Калинівка та 
Пересадівка ро поведену роботу в 2019 
році
4.Про внесення змін до бюджету 
Воскресенської селищної ради на 2020 
рік
5.Про затвердження переліку  об’єктів та 
видів робіт, на яких засуджені будуть 
відбувати адміністративні стягнення у 
вигляді громадських робіт.
6.Про звіти депутатів селищної ради
7.Про затвердження робочих проектів , 
зведених кошторисних розрахунків 
об’єктів будівництва
8. Питання регулювання земельних 
відносин.
9.Інформація   інспектора поліції про 
стан законності, боротьби зі 
злочинністю, охорони громадського 
порядку.

ІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2020 рік.
2.Про затвердження звіту про виконання 
бюджету селищної ради за І квартал 2020
року
3.Звіт завідувачів бібліотеками про 
роботу  закладів.



4. Питання регулювання земельних 
відносин
5.Про звіти депутатів селищної ради
6.Про затвердження робочих проектів , 
зведених кошторисних розрахунків 
об’єктів будівництва

ІІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2020 рік
2.Про звіти депутатів селищної ради
3. Питання регулювання земельних 
відносин
4.Звіт директорів Будинків культури про 
роботу закладів культури

ІУ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2020 рік
2.Про затвердження звіту про виконання 
бюджету селищної ради за 9 місяців 2020
року
3. Питання регулювання земельних 
відносин



РОЗДІЛ ІІ
Питання, які планується винести на розгляд 

засідань постійних комісій селищної ради

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

Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

І квартал 1.Звіт про виконання бюджету селищної 
ради за 2019 рік
2.Про внесення змін до бюджету 
Воскресенської селищної ради на 2020 
рік
3.Про затвердження переліку  об’єктів та 
видів робіт, на яких засуджені будуть 
відбувати адміністративні стягнення у 
вигляді громадських робіт.
4.Про затвердження робочих проектів , 
зведених кошторисних розрахунків 
об’єктів будівництва
5. Питання регулювання земельних 
відносин.

ІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2020 рік.
2.Про затвердження звіту про виконання 
бюджету селищної ради за І квартал 2020
року
3. Питання регулювання земельних 
відносин
4.Про затвердження робочих проектів , 
зведених кошторисних розрахунків 
об’єктів будівництва

ІІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2020 рік
2. Питання регулювання земельних 
відносин

ІУ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2020 рік
2.Про затвердження звіту про виконання 
бюджету селищної ради за 9 місяців 2020



року
3. Питання регулювання земельних 
відносин



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

підприємства, приватизації та власності
Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

І квартал 1.Звіт про виконання бюджету селищної 
ради за 2019 рік
2.Про внесення змін до бюджету 
Воскресенської селищної ради на 2020 
рік
3.Про затвердження переліку  об’єктів та 
видів робіт, на яких засуджені будуть 
відбувати адміністративні стягнення у 
вигляді громадських робіт.
4.Про затвердження робочих проектів , 
зведених кошторисних розрахунків 
об’єктів будівництва
5. Питання регулювання земельних 
відносин.

ІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2020 рік.
2.Про затвердження звіту про виконання 
бюджету селищної ради за І квартал 2020
року
3. Питання регулювання земельних 
відносин
4.Про затвердження робочих проектів , 
зведених кошторисних розрахунків 
об’єктів будівництва

ІІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2020 рік
2. Питання регулювання земельних 
відносин

ІУ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2020 рік
2.Про затвердження звіту про виконання 
бюджету селищної ради за 9 місяців 2020
року
3. Питання регулювання земельних 
відносин



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

І квартал 1.Звіт про виконання бюджету селищної 
ради за 2019 рік
2.Про внесення змін до бюджету 
Воскресенської селищної ради на 2020 
рік
3.Про затвердження переліку  об’єктів та 
видів робіт, на яких засуджені будуть 
відбувати адміністративні стягнення у 
вигляді громадських робіт.
4.Про затвердження робочих проектів , 
зведених кошторисних розрахунків 
об’єктів будівництва
5. Питання регулювання земельних 
відносин.

ІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2020 рік.
2.Про затвердження звіту про виконання 
бюджету селищної ради за І квартал 2020
року
3. Питання регулювання земельних 
відносин
4.Про затвердження робочих проектів , 
зведених кошторисних розрахунків 
об’єктів будівництва

ІІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2020 рік
2. Питання регулювання земельних 
відносин

ІУ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2020 рік
2.Про затвердження звіту про виконання 
бюджету селищної ради за 9 місяців 2020
року
3. Питання регулювання земельних 



відносин



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

Дата
проведення

Зміст питання Відмітки про
виконання

І квартал 1.Звіт про виконання бюджету селищної 
ради за 2019 рік
2. Про затвердження звіту 
Воскресенського селищного голови  про 
роботу виконавчих органів 
Воскресенської селищної ради
3. Звіти в.о. старост сіл Калинівка та 
Пересадівка ро поведену роботу в 2019 
році
4.Про внесення змін до бюджету 
Воскресенської селищної ради на 2020 
рік
5.Про затвердження переліку  об’єктів та 
видів робіт, на яких засуджені будуть 
відбувати адміністративні стягнення у 
вигляді громадських робіт.
6.Про затвердження робочих проектів , 
зведених кошторисних розрахунків 
об’єктів будівництва
7. Питання регулювання земельних 
відносин.

ІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2020 рік.
2.Про затвердження звіту про виконання 
бюджету селищної ради за І квартал 2020
року
3.Звіт завідувачів бібліотеками про 
роботу  закладів.
4. Питання регулювання земельних 
відносин
5.Про затвердження робочих проектів , 
зведених кошторисних розрахунків 
об’єктів будівництва

ІІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2020 рік
2. Питання регулювання земельних 
відносин
3.Звіт директорів Будинків культури про 



роботу закладів культури
ІУ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 

селищної ради на 2020 рік
2.Про затвердження звіту про виконання 
бюджету селищної ради за 9 місяців 2020
року
3. Питання регулювання земельних 
відносин

Секретар селищної ради                                Тетяна БІЛОЗОР

План роботи виконавчого комітету  
Воскресенської селищної ради

на 2020 рік





Дата
проведення

Зміст питання Відмітки про
виконання

січень 1.Про зняття з квартирного обліку 
дитини сироти 
2.Розгляд заяв громадян.

лютий 1.Про проведення призову громадян 
України на строкову військову службу у 
2020 році 
2. Про заходи щодо збереження від 
пошкоджень кабельних ліній зв’язку, які
проходять на території Воскресенської 
селищної ради

2.Рохгляд заяв 3. Розгляд заяв громадян
березень 1.Про затвердження заходів з 

відзначення 76-ї річниці вигнання 
нацистів із території населених пунктів 
громади.
2.Розгляд заяв громадян

квітень 1.Про стан сплати фізичними особами 
плати за  землю
2. Розгляд заяв громадян

травень 1.Про затвердження  заходів щодо 
відзначення Дня захисту дітей
2.Розгляд заяв громадян

червень 1.Про затвердження заходів щодо 
підготовки та відзначення 24-ї річниці 
Конституції України на території 
населених пунктів громади.

2.Розгляд заяв громадян
липень 1.Про дотримання правил благоустрою 

громадянами населених пунктів громади
2. Розгляд заяв громадян

серпень 1.Про підготовку бюджетних установ до 
роботи в осінньо-зимовий період
2. Розгляд заяв громадян

вересень 1.Про проведення призову громадян
України на строкову  військову службу 

восени 2020 року
2. Розгляд заяв громадян

2.
жовтень 1.Про  підготовку  та  проведення

приписки  громадян  2004  року
народження  до  призовної  дільниці
Вітовського  району  Миколаївської



області
2.Про заходи щодо боротьби зі сніговими
заметами  та  ожеледицею на  дорогах  та
вулицях  в  зимових  умовах  2020-2021
років  на  території  Воскресенської
селищної ради
3.Розгляд заяв громадян

листопад 1.Про надходження місцевих податків та 
зборів до бюджету селищної ради за 9 
місяців 2020 року
2. Розгляд заяв громадян

грудень 1.Про  схвалення  проекту  рішення
селищної ради « Про селищний бюджет
Вскресенської  селищної  ради  на  2021
рік»
2.Про  схвалення  прогнозу  бюджету
Воскресенської  селищної  ради  на  2022-
2023 роки
3.Розгляд заяв громадян

Секретар селищної ради                             Тетяна БІЛОЗОР


