
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 34

29.03.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про план роботи виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради на
ІІ квартал 2019 року

Відповідно до статті 40, статті 52, пункту 6 статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету
№ 02 від 28.02.2017 року, з метою якісного планування роботи виконавчого
комітету Миколаївської сільської ради, виконавчий комітет сільської ради,
вирішив:

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Миколаївської сільської 
ради на ІІ квартал 2019 року. 

2. Першому заступнику сільського голови, заступнику сільського голови з 
питань діяльності виконавчих органів, секретарю виконавчого комітету 
забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених планом роботи.

3. Загальному відділу виконавчого комітету здійснювати контроль за 
виконанням плану роботи у терміни, встановлені в ньому, для 
виконання відповідних заходів.  

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
виконавчого  комітету Бідненко С.М. 

Секретар ради                                                                     В. Непийвода 



Додаток 1 до  рішення виконавчого 
 комітету № 34 від 29.03.2019 року 

ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНКОМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА ДРУГИЙ

КВАРТАЛ 2019 РОКУ

№ 
п\п

Питання для розгляду Відповідальний 
за підготовку 
матеріалів 

Дата 
розгляду 

Доповідає 

        І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ВИКОНКОМУ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КВІТЕНЬ

1.

 

Про затвердження плану заходів з 
нагоди відзначення Дня Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій 
війні. 

Бідненко С.М. 30.04.2019 Макшеєва Н.С. 
Феніна С.В.   

2.

3.

4.

Про організацію оздоровлення, 
відпочинку та зайнятості дітей і 
учнівської молоді влітку 2019 року.

Про затвердження плану заходів з 
нагоди відзначення Дня села 
Миколаївка. 

Про затвердження плану заходів з 
нагоди відзначення Дня села 
Постольне.

Бідненко С.М. 

Феніна С.В.

Феніна С.В. 

30.04.2019 

30.04.2019

30.04.2019

Макшеєва Н.С.

Феніна С.В.   

Феніна С.В.   

 



ТРАВЕНЬ

1. 

2.

3. 

Про підсумки завершення 
опалювального сезону 2018-2019 
рр. та початок підготовки закладів  
та установ сільської ради до роботи
в осінньо- зимовий період 2019-
2020 рр. 

Про виконання Закону України 
«Про освіту» на території сільської
ради та стан навчально-виховного 
процесу в навчальних та 
дошкільних закладах.

Про визначення відповідального за 
облік дітей шкільного 
та дошкільного віку на території 
сільської ради. 

Бідненко С.М. 

Бідненко С.М. 

28.05.2019

28.05.2019

Рябуха В.С. 
Гончаренко О.

Макшеєва Н.С. 

4. Про заходи щодо додержання 
земельного та природоохоронного 
законодавства використанням і 
охороною земель на території 
Миколаївської сільської ради. 

Бідненко С.М. 28.05.2019 Обливанцова 
І.Ю. 

5. Про додержання законодавства про
працю та зайнятість населення на 
території Миколаївської сільської 
ради. 

Бідненко С.М. 28.05.2019 Бідненко С.М. 

ЧЕРВЕНЬ
1.

 

 Про здійснення делегованих 
повноважень на           території 
сільської ради 

Бідненко С.М. 25.06.2019 Бідненко С.М.

2.
План  роботи виконкому на третій
квартал 2019 року.

Бідненко С.М. 25.06.2019 Бідненко С.М.

3. Про стан роботи із зверненнями 
громадян.

Бідненко С.М. 25.06.2019 Лещенко А.М.

5.
Про стан виконавської 
дисципліни

Бідненко С.М. 25.06.2019 Лещенко А.М.



6. Про  виконання  рішення
виконавчого комітету №  від  року
«Про  реалізацію  на  території
Миколаївської  сільської  ради  у
2019  році  Стратегії  комунікації  у
сфері  європейської  інтеграції  на
2018 – 2021 роки» 

Бідненко С.М. 25.06.2019 Макшеєва Н.С.
Феніна С.В. 

7. Про виконання рішення 
виконавчого
комітету № 81 від 27.06.2018 року
«Про затвердження плану заходів з 
реалізації
Стратегії малого і середнього 
підприємництва
в Україні на період до 2020 року на
території Миколаївської ради»

Северин В.М. 
Обливанцова 
І.Ю. 

8. Про дотримання законодавства 
щодо захисту прав споживачів. 

Бідненко С.М. 25.06.2019 Бідненко С.М.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ:

1. Організувати та провести святкування Дня Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні. 

травень - 2019 року 
виконком сільської ради, 
відділ освіти, молоді та спорту
відділ культури  та роботи з молоддю
2. Організувати та провести святкування Дня села Миколаївка.

травень - 2019 року 
виконком сільської ради, 

відділ культури  та роботи з молоддю
3. Організувати проведення на території ради Дня вишиванки 

                     16 травня 2019 року
виконком сільської ради, 
відділ освіти, молоді та спорту
відділ культури  та роботи з молоддю
4. Організувати на території ради День Європи в Україні 
                                                             18 травня 2019 року     
відділ культури  та роботи з молоддю
5. Організувати на території ради заходи  з приводу Дня захисту дітей 
01 червня 2019 року 
відділ культури  та роботи з молоддю

6. Організувати та провести святкування Дня села Постольне
червень - 2019 року 

виконком сільської ради, 



відділ культури  та роботи з молоддю

7. Організувати та провести на території ради заходи з відзначення Дня 
Конституції  України

28 червня 2019 року  
відділ культури  та роботи з молоддю
8. Організувати та провести на території ради святкування Дня молоді
30 червня 2019 року

виконком сільської ради, 
відділ культури  та роботи з молоддю

Секретар ради                                                                     В. Непийвода 


