
Затверджено 

рішення      чергової сесії селищної ради 

                                                  восьмого скликання 

                                                    від                            № 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Воскресенської селищної ради, її виконавчого комітету Воскресенської 

селищної ради та  її постійних комісій на ІІ півріччя 2021 року 

 

РОЗДІЛ І 

Питання, які планується винести на розгляд сесій селищної ради 

 

Дата 

проведення 

Зміст питання 

ІІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету селищної ради на 

2021 рік 

2. Про затвердження бюджетного регламенту 

проходження бюджетного процесу на місцевому рівні 

Воскресенської селищної ради 

3.Про визначення Державного підприємства «Агенція 

місцевих доріг Миколаївської області» замовником 

будівельних робіт 

4. Про надання дозволів на виготовлення проєктів 

будівництва. 

5.Стан соціального супроводу сімей, які потрапили в 

складні життєві обставини. Використання соціального 

паспорту громади  соціальними працівниками 

6.Розгляд земельних питань. 

 

ІV квартал 1.Про внесення змін до бюджету селищної ради на 

2021 рік 

2.Про затвердження звіту по виконання бюджету 

селищної ради за 9 місяців 2021 року 

3.Про стан злочинності та правопорядку на території 

населених пунктів громади. 

3.Розгляд земельних питань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ 

Питання, які планується винести на розгляд засідань постійних комісій 

селищної ради 

 

Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-

економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

Дата 

проведення 

Зміст питання 

ІІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету селищної ради на 2021 рік 

2. Про затвердження бюджетного регламенту проходження 

бюджетного процесу на місцевому рівні Воскресенської 

селищної ради 

 

ІV квартал 1.Про внесення змін до бюджету селищної ради на 2021 рік 

2.Про затвердження звіту по виконання бюджету селищної ради 

за 9 місяців 2021 року 

 

 

Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, раціонального  

використання земель та екології 

Дата 

проведення 

Зміст питання 

ІІІ квартал Розгляд земельних питань 

 

ІV квартал Розгляд земельних питань 

 

 

Постійна комісія з питань регуляторної політики , прав людини, законності, 

корупції, депутатської діяльності, етики 

 

Дата 

проведення 

Зміст питання 

ІІІ квартал Про стан злочинності та правопорядку на території населених 

пунктів громади 

 

ІV квартал Про затвердження Плану діяльності Воскресенської селищної 

ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

 

 

 

 



Постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, 

материнства та дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

 

Дата 

проведення 

Зміст питання 

ІІІ квартал Стан соціального супроводу сімей, які потрапили в складні 

життєві обставини. 

 Використання соціального паспорту громади соціальними 

працівниками. 

ІV квартал Про виконання Комплексної програми соціального захисту 

населення «Турбота» 

 

 

ІІІ РОЗДІЛ 

Питання, що плануються до розгляду на засіданні виконавчого комітету 

селищної ради 

Дата 

проведення 

Зміст питання 

липень Про стан виконання заходів до Дня Конституції України та 

Дня Молоді. Про хід підготовки до святкування Дня 

Незалежності України 

серпень 1.Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету на 

2022 рік. 

2. Заходи щодо підготовки проєкту бюджету на 2022 рік 

3. Розгляд заяв громадян 

вересень 1.Про проведення призову громадян України на строкову 

військову службу восени 2021 року. 

2. Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних 

запитів 

3.Розгляд заяв громадян 

жовтень 1. Про підготовку та проведення приписки громадян 2004 

року народження до призовної дільниці  

2. Про заходи щодо боротьби зі сніговими заметами та 

ожеледицею на дорогах та вулицях в зимових умовах 

2021-2022 років на території Воскресенської 

територіальної громади 

3. Розгляд заяв громадян 

листопад Розгляд заяв громадян 

грудень Про затвердження заходів до проведення Новорічних та 

Різдвяних свят. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                    Тетяна БІЛОЗОР 



 

 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

восьмого скликання 

дев’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я(проєкт) 

 

____________________2021                                                            № 

 

  Про затвердження Плану 

роботи Воскресенської селищної 

ради, її виконавчого комітету та 

постійних комісій ради на ІІ 

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 про виконання Плану роботи Воскресенської 

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

2021 року, проєкту Плану роботи Воскресенської селищної ради її 

виконавчого комітету та постійних комісій ради на ІІ півріччя 2021 року  та 

висновок постійної комісії з питань регуляторної політики, прав людини, 

законності, корупції, депутатської діяльності, етики, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію секретаря селищної ради Тетяни БІЛОЗОР про виконання 

Плану роботи Воскресенської селищної ради, її виконавчого комітету та 

постійних комісій ради за І півріччя 2021 року, взяти до відома. 

2. Затвердити  План роботи Воскресенської селищної ради, її 

виконавчого комітету та постійних комісій ради на ІІ півріччя 2021 року, що 

додається. 

3.Зняти з контролю рішення    селищної ради від 26.02.2021 року № 65  

«Про затвердження Плану роботи Воскресенської селищної ради, її 

виконавчого комітету та постійних комісій ради на  І півріччя 2021 року», як 

таке, що виконане.    

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

селищної ради  Тетяну БІЛОЗОР. 

Селищний голова                                                        Олександр ШАПОВАЛОВ 


