
Інформація 

про виконання плану роботи Воскресенської селищної ради, її виконавчого 

комітету та постійних комісій 

за І півріччя 2021 р 

Відповідно до п.7 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» рішенням четвертої сесії селищної ради 8 

скликання № 65 від 26.02.2021 року затверджено План роботи Воскресенської 

селищної ради, її виконавчого комітету та постійних комісій ради на І півріччя 

2021 року. 

Відповідно до пункту 5 статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сесія ради скликається в міру необхідності, але не 

менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та 

надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності- 

не рідше ніж один раз на місяць. 

За період з 01 січня 2021 року по 30 червня 2021 року проведено: 

5 сесій селищної ради, із них: 1 чергова та 4 позачергові (в порівнянні за такий 

же період 2020 року 4 сесії: 1 позачергова, 3 чергові) На сесіях ради розглянуто 

174 питання (в порівнянні з 2020 роком-110, що становить на 64 питання 

більше в 2021 році) та прийнято відповідних рішень із них : 

- 105 земельних; 

- 14 питань, що стосуються бюджету селищної ради; 

- 7 питань щодо затвердження проєктів будівництва (дороги); 

- 6 питань про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва (4-

це харчоблоки в школах Михайло-Ларинська, Червонянська, Степівська, 

Грейгівська; капітальний ремонт даху Червонянського сільського клубу; 

капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережна  від                     

буд. № 19 до буд. № 50 в с.Михайло-Ларине) 

- 42 питання-інші. 

 

Відповідно до пункту 4 статті 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  постійні комісії за дорученням ради або за 

власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально- 

економічного  і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про 

виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та 

розвиток відповідних галузей господарського і соціально- культурного 

будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють 

проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях 

ради з доповідями і співдоповідями. 

 За звітний період  проведено 25 засідань постійних комісій селищної 

ради (за 2020 рік- 4 спільні засідання постійних комісій), на яких розглянуто 

проєкти рішень для подальшого затвердження  депутатами  та прийняття 

відповідних рішень. Крім того, постійна комісії з питань  земельних відносин, 



природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

раціонального використання земель та екології (голова комісій Микола 

Моторний), постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони 

здоров’я, материнства та дитинства, освіти, культури, молоді та спорту (голова 

комісії Ольга Сивопляс)  проводили виїзні засідання. 

 

       Відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» основною формою роботи виконавчого комітету 

селищної ради є його засідання, які скликаються в міру необхідності, але не 

рідше одного разу на місяць. 

 За  звітний період 2021року проведено 6 засідань виконавчого комітету 

селищної ради, на яких розглянуто 61 питання та прийнято відповідні рішення. 

 Питання, які передбачені планом роботи на І півріччя 2021 року, а саме «Стан 

соціального супроводу сімей, які потрапили в складні життєві обставини. 

Використання соціального паспорту громади соціальними працівниками», за 

узгодженням із головою постійної комісії з питань соціального захисту 

населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, культури, 

молоді та спорту Ольгою Вікторівною Сивопляс,  та питання  «Про стан 

злочинності та правопорядку на території населених пунктів громади», за 

узгодженням з головою  постійної комісії з питань регуляторної політики, прав 

людини, законності, корупції, депутатської діяльності, етики Микитою 

Сергійовичем Моторним перенесено для розгляду на ІІ півріччя 2021 року. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Тетяна БІЛОЗОР 

 

       

  

 


