
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 18.11.2019      № проект
с. Миколаївка
Про план роботи сільської ради
на І півріччя 2020 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою забезпечення ефективної діяльності сільської ради у 
І півріччі 2020 року, сільська рада вирішила:

1. Затвердити план роботи сільської ради на І півріччя 2020 року. 
/додається/

2. Дозволи сільському голові та постійним комісіям сільської ради при 
необхідності вносити зміни та доповнення до затвердженого плану.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних 
комісій сільської ради.

Сільський голова С. Самотой



Додаток 
до рішення 42 сесії сільської ради 
сьомого скликання від 18.11.2019 
року № проект

П Л А Н
роботи Миколаївської сільської ради

на І півріччя 2020 року

1 Питання, що розглядатимуться на сесіях сільської ради:

І квартал
1 Про звіт про виконання бюджету сільської ради за 2019 рік.

Готують: Пашкурова В.В.
2 Про роботу виконавчого комітету сільської ради за 2019 рік.

Готують: Лещенко А.М., Бідненко С.М.
3 Про хід виконання Програми соціального захисту населення сільської 

ради за 2019 рік.
Готують: Глиненко Л.М., Луценко О.О.

4 Про хід виконання програми соціально-економічного розвитку 
сільської ради за 2019 рік

Готують: постійні комісії
5 Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік.

Готують: Пашкурова В.В.
6 Про затвердження договорів укладених сільським головою.

Готують: виконавчий комітет
7 Звіти депутатів сільської ради.

Готують: постійні комісії
8 Про проекти регуляторних актів у разі внесення на розгляд сесії 

сільської ради.
Готують:постійні комісії

9 Питання регулювання земельних відносин..
Готують: постійні комісії

10 Про звіти керівників комунальних підприємств сільської ради.
Готують: керівники комунальних підприємств

11 Різне.

ІІ квартал
1. Про звіт про виконання бюджету сільської ради за І квартал 2020   
    року.

Готують: Пашкурова В.В.
2. Про хід виконання програми соціально-економічного розвитку 
    сільської ради за І квартал 2020 року

Готують: постійні комісії



3. Про хід виконання Програми соціального захисту населення   
     сільської ради І квартал 2020 року.

Готують: Глиненко Л.М., Луценко О.О.
4.Про хід виконання Правил благоустрою на території сільської ради.

Готують: постійні комісії
5.Про затвердження договорів укладених сільським головою.

Готують: виконавчий комітет
7.Звіти депутатів сільської ради.

Готують: постійні комісії
8. Про план роботи сільської ради на ІІ півріччя 2020 року

Готують: постійні комісії
9. Про встановлення на території Миколаївської сільської ради   
    податків на 2020 рік. 

Готують: постійні комісії
10.Питання регулювання земельних відносин..

Готують: постійні комісії
11.Різне.

2 Питання для вивчення та розгляду постійних комісій.

1 Звіт про виконання сільського бюджету за 2018 рік.
спільне засідання постійних комісій
І квартал 2020 року

2 Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку 
території сільської ради за 2018 рік.

 спільне засідання постійних комісій
І квартал 2020 року

3 Про проекти регуляторних актів.
 спільне засідання постійних комісій
у разі внесення на розгляд сесії протягом року

4 Про звіт сільського голови перед громадою.
спільне засідання постійних комісій
ІІ квартал 2020 року

5 Про приведення населених пунктів сільської ради в належний 
санітарний стан.

спільне засідання постійних комісій
ІІ квартал 2020 року

6 Звіт про виконання сільського бюджету за І квартал 2020 року.
спільне засідання постійних комісій



ІІ квартал 2020 року

7 Питання регулювання земельних відносин.
спільне засідання постійних комісій
протягом 2020 року

8 Про звіти виконуючих обов‘язки старост.
спільне засідання постійних комісій
протягом 2020 року

3 Організаційні заходи

1 Навчання депутатів сільської ради.
щоквартально

2 Діловодство постійних комісій сільської ради та комісій при виконкомі 
сільської ради.

щоквартально

3 Діловодство з організації та ведення справ по зверненню  громадян.
щоквартально

4 Засідання постійних комісій.
за окремим планом роботи

5 Аналіз протоколів постійних комісій сільської ради та комісій при 
виконкомі сільської ради.

щоквартально
6 Сходи громадян.

в міру необхідності

4 Навчання органів місцевого самоврядування, депутатів
сільської ради

1. Проведення семінарів з питань подання декларацій посадовими особами 
місцевого самоврядування та депутатами сільської ради.

1 півріччя

2.Проведення семінарів з питань етики поведінки посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів сільської ради.

2 півріччя



5 Організаційно-масові заходи

1. Новий рік - 01.01.2019
2. Різдво Христове - 07.01.2019
3. День Соборності України - 22.01.2019
4. Міжнародний день пам‘яті жертв Холокоста - 27.01.2019
5. День працівника пожежної охорони - 29.01.2019
6. День пам‘яті Героїв Крут - 29.01.2019
7. День пам‘яті воїнів-інтернаціоналістів - 15.02.2019
8. День Героїв Небесної Сотні - 20.02.2019
9. Міжнародний жіночий день - 08.03.2019
10. Масляна - 24/02/-01.03.2019
11. День землевпорядника - 14.03.2019
12. День гумору «Миколаївська Мітла» - 07.04.2019
13. День довкілля - 18.04.2019

     14. Міжнародний день секретаря - 22.04.2019
     15. День Чорнобильської трагедії - 26.04.2019

16. Пасха - 19.04.2019
17. День праці - 01.05.2019
18. День Матері - 10.05.2019
19. День перемоги над нацизмом 

  у Другій Світовій війні - 09.05.2019
     20. Міжнародний день сім‘ї - 15.05.2019
     21. День вишиванки - 16.05.2019
     22. День Європи - 16.05.2019
     23. День села Миколаївка - 23.05.2019
     24. Міжнародний день захисту дітей - 01.06.2019
     25. День Святої Трійці - 07.06.2019
     26. День медичного працівника - 21.06.2019
     27. День села Постольне - 13.06.2019
     28. День Батька - 21.06.2019 
     29. День скорботи та вшанування
           пам‘яті жертв війни в Україні - 22.06.2019
     30. День Конституції України - 28.06.2019
     31. День молоді - 28.06.2019

.
Секретар сільської ради В.В. Непийвода


