
 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьмого скликання
четверта сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26.02.2021                                                                                 №65

  Про  затвердження  Плану
роботи Воскресенської селищної
ради, її виконавчого комітету та
постійних  комісій  ради  на  І
півріччя 2021 року

            Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26  Закону України
« Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи інформацію секретаря
селищної ради Тетяни БІЛОЗОР щодо проєкту Плану роботи Воскресенської
селищної  ради  її  виконавчого  комітету  та  постійних  комісій  ради  на  І
півріччя 2021 року  та пропозиції  депутатів селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити  План роботи Воскресенської селищної ради, її виконавчого
комітету та постійних комісій ради на І півріччя 2021 року, що додається.
    2.Рішення  селищної ради  42 сесії селищної ради від 21.02.2020 року №6
«Про  затвердження  Плану  роботи  Воскресенської  селищної  ради,  її
виконавчого комітету та постійних комісій на  2020 рік», вважати таким, що
втратило чинність та зняти з контролю.   
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної
ради  Тетяну БІЛОЗОР.

Селищний голова                                                        Олександр ШАПОВАЛОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 4 сесії селищної ради

                                                                                      восьмого скликання
                                                                                          від  26.02.2021 р № 65

ПЛАН  РОБОТИ
Воскресенської селищної ради, її виконавчого комітету та постійних

комісій на І півріччя 2021 року
РОЗДІЛ І

Питання, які планується винести на розгляд сесій селищної ради

Дата проведення Зміст питання Відмітки про
виконання

І квартал 1. Про звіт Воскресенського селищного
голови про роботу виконавчих органів
ради
2.Про затвердження  переліку   об’єктів
та  переліку  оплачуваних  суспільно-
корисних робіт для осіб, на яких судом
накладене адміністративне стягнення у
виді суспільно- корисних робіт.
3.Про  затвердження  плану  роботи
Воскресенської  селищної  ради  ,її
виконавчого  комітету  та  постійних
комісій ради на І півріччя 2021 року
4.Звіт про виконання бюджету селищної
ради за 2020 рік
5.Про  затвердження  проєктів
будівництва.
6.Стан та  перспективи розвитку освіти
та охорони здоров’я
6.Розгляд земельних питань.

ІІ квартал 1.Про  внесення  змін  до  бюджету
селищної ради на 2021 рік.
2.  Про  виконання  бюджету  селищної
ради за І квартал 2021 року
3 Про встановлення  місцевих податків
та  зборів  на  території  об’єднаної
територіальної громади Воскресенської
селищної ради на 2022 рік.
4. Про встановлення ставок та пільг зі
сплати земельного податку на території
об’єднаної територіальної громади.
5. Про встановлення ставок та пільг зі
сплати  податку  на  нерухоме  майно
відмінне  від  земельної  ділянки  на
території  об’єднаної  територіальної



громади Воскресенської селищної ради.
7.  Стан  соціального  супроводу  сімей,
які  потрапили  в  складні  життєві
обставини.  Використання  соціального
паспорту  громади  соціальними
працівниками.
6. Розгляд земельних питань

РОЗДІЛ ІІ
Питання, які планується винести на розгляд 

засідань постійних комісій селищної ради
протягом І півріччя 2021 року

Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-
економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово-

комунального господарства
Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

І квартал 1.Звіт про виконання бюджету селищної 
ради за 2020 рік
2.Про  затвердження  проєктів
будівництва.
3.Про  внесення  змін  до  бюджету
селищної ради на 2021 рік

ІІ квартал 1.Про  внесення  змін  до  бюджету
селищної ради на 2021рік.
2 Про встановлення місцевих податків та
зборів  на  території  об’єднаної
територіальної  громади  Воскресенської
селищної ради на 2022 рік.
3.  Про  встановлення  ставок  та  пільг  зі
сплати  земельного  податку  на  території
об’єднаної  територіальної  громади  на
2022 рік
4.  Про  встановлення  ставок  та  пільг  зі
сплати  податку  на  нерухоме  майно
відмінне  від  земельної  ділянки  на
території  об’єднаної  територіальної
громади  Воскресенської  селищної  ради
на 2022 рік



Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, раціонального

використання земель та екології
Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

І квартал 1.Розгляд земельних питань
ІІ квартал 1.Розгляд земельних питань

Постійна комісія з питань регуляторної політики, прав людини, законності,
корупції, депутатської  діяльності, етики

Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

І квартал 1.Про стан злочинності та правопорядку 
на території сіл  селищної ради.

ІІ квартал 1. Про встановлення місцевих податків та
зборів  на  території  об’єднаної
територіальної  громади  Воскресенської
селищної ради на 2022 рік.
2.  Про  встановлення  ставок  та  пільг  зі
сплати  земельного  податку  на  території
об’єднаної  територіальної  громади  на
2022 рік
3.  Про  встановлення  ставок  та  пільг  зі
сплати  податку  на  нерухоме  майно
відмінне  від  земельної  ділянки  на
території  об’єднаної  територіальної
громади  Воскресенської  селищної  ради
на 2022 рік



Постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,
материнства та дитинства, освіти, культури, молоді та спорту

Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

І квартал
1.Стан та перспективи розвитку освіти та
охорони здоров’я

ІІ квартал
1. Стан соціального супроводу сімей, які
потрапили в складні життєві  обставини.
Використання  соціального  паспорту
громади соціальними працівниками.



                                           ПЛАН
роботи виконавчого комітету селищної ради на І півріччя 2021 року

Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

січень 1.Про  заходи  щодо  збереження  від
пошкоджень кабельних ліній зв’язку, які
проходять  на  території  Воскресенської
селищної ради
2.Про  надання  повноважень  посадовим
особам Воскресенської селищної ради на
складання  протоколів  про
адміністративні правопорушення
3.Розгляд заяв громадян

лютий 1.Про  проведення  призову  громадян  на
строкову військову службу навесні 2021
року
2.Розгляд заяв громадян

березень 1.Про  проведення  місячника  по
благоустрою населених пунктів
2.Розгляд заяв громадян

квітень 1.Про  затвердження  заходів  щодо
відзначення  Дня  пам’яті  та  примирення
та  річниці  Перемоги  над  нацизмом  у
другій  світовій  війні  на  території
населених  пунктів  Воскресенської
селищної ради
2.Розгляд заяв громадян

травень Розгляд заяв громадян 
червень 1.Про  затвердження  заходів  з

відзначення  у  2021  році  25-ої  річниці
Конституції  України  на  території
населених пунктів селищної ради
2. Розгляд заяв громадян

Секретар селищної ради                                               Тетяна БІЛОЗОР


