
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 00.07.2021   № проєкт
с. Миколаївка
Про план роботи сільської ради
на ІІ півріччя 2021 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою забезпечення ефективної діяльності сільської ради у ІІ 
півріччі 2021 року, сільська рада вирішила:

1. Затвердити план роботи сільської ради на ІІ півріччя 2021 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                  Сергій САМОТОЙ



Додаток 
до рішення десятої  сесії сільської 
ради восьмого скликання від 
00.07.2021 року № проєект

П Л А Н
роботи Миколаївської сільської ради

на ІІ півріччя 2021 року

1. Графік засідань сесій сільської ради 
на ІІ півріччя 2021 року:

15.07.2021 о 14.00
19.08.2021 о 14.00
23.09.2021 о 14.00
21.10.2021 о 14.00
18.11.2021 о 14.00
23.12.2021 о 14.00

2. Питання, що розглядатимуться на сесіях сільської ради:

ІІІ квартал
1. Про звіт про виконання бюджету сільської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року.
Готують: Пашкурова В.В.

2. Про роботу виконавчого комітету сільської ради за І півріччя 2021 
року.

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

ради за І півріччя 2021 року.
Готують: Лещенко А.М., Железняк Л.І.

4. Про хід виконання програми економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської ради за І півріччя 2021 року

Готують: постійні комісії
5. Про внесення змін до бюджету сільської територіальної громади на 

2021 рік.
Готують: Пашкурова В.В.

6. Про затвердження розпоряджень сільського голови.
Готують: Балаба Ю.О.

7. Про затвердження договорів укладених сільським головою.
Готують: виконавчий комітет

8. Звіти депутатів 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.

ІV квартал
1. Про звіт про виконання бюджету сільської територіальної громади за 9 
місяців 2021 року.

Готують: Пашкурова В.В.
2. Про хід виконання програм сільської ради з питань житлово-
комунального господарства за 9 місяців 2021 року

Готують: Ольшанська А.В.
3. Про хід виконання програм сільської ради з питань розвитку закладів 
охорони здоров’я сільської ради за 9 місяців 2021 року.

Готують: Кіхтенко Н.А., Білінський Р.М.
4.Про хід виконання програм сільської ради з питань роботи закладів 
освіти сільської ради за 9 місяців 2021 року.

Готують: постійні комісії
5.Про затвердження розпоряджень сільського голови.

Готують: Балаба Ю.О.
6.Про затвердження договорів укладених сільським головою.

Готують: виконавчий комітет
7.Звіти депутатів сільської ради.

Готують: постійні комісії
8. Про план роботи сільської ради на І півріччя 2022 року

Готують: постійні комісії
9. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2022 рік.

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

Готують: постійні комісії
11.Про бюджет сільської територіальної громади на 2022 рік.
12. Про інвентаризацію та оптимізацію діючих програм Миколаївської 
сільської ради.
13. Різне.

3. Питання для вивчення та розгляду постійних комісій:

1. Звіт про виконання бюджету сільської територіальної громади за І 
півріччя 2021 року.

засідання профільної постійної комісії
ІІІ квартал 2021 року



2. Звіт про виконання Програми економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської ради за І півріччя 2021 року.

засідання профільної постійної комісії
ІІІ квартал 2021 року

3. Про внесення змін до бюджету сільської територіальної громади 
засідання профільної постійної комісії у разі     
винесення питання на розгляд сесії протягом року

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

виконавчий комітет сільської ради
ІІІ квартал 2021 року

5. Звіт про виконання бюджету сільської територіальної громади за І 
півріччя 2021 року.

засідання профільної постійної комісії
ІІІ квартал 2021 року

6. Питання регулювання земельних відносин.
засідання профільної постійної комісії 
протягом 2021 року

4. Організаційні заходи

1. Навчання депутатів сільської ради.
при наданні пропозицій - 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



5. Навчання органів місцевого самоврядування, депутатів сільської
ради

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

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

ІІ півріччя

6. Організаційно-масові заходи

7. День Державного Прапора України - 23.08.2021
8. День Незалежності України - 24.08.2021
9. День знань - 01.09.2021
10. День миру - 21.09.2021
11. Всеукраїнський день бібліотек.

День всиновлення - 30.09.2021
12. Міжнародний день людей похилого віку. 

День ветерана -  01.10.2021
13. День пам‘яті жертв Бабиного Яру -  06.10.2021
14. День працівника освіти. День вчителя - 10.10.2021
15. День захисника України. 

День українського козацтва - 14.10.2021
16. Всесвітній день сільської жінки - 15.10.2021
17. День звільнення України від фашистських 

загарбників - 28.10.2021
18. День працівника соціальної сфери - 07.11.2021
19. День української писемності і мови.

 Всеукраїнський день працівників культури 
 та майстрів народного мистецтва - 09.11.2021

20. День працівника сільського господарства - 21.11.2021
21. День Гідності та Свободи -  21.11.2021
22. День пам‘яті жертв голодоморів - 27.11.2021
23. Всесвітній день боротьби проти СНІДу - 01.12.2021

     24. Міжнародний день інвалідів - 03.12.2021
     25. День Збройних Сил України - 06.12.2021

26. День місцевого самоврядування в Україні -    07.12.2021
27. Міжнародний день боротьби проти корупції - 09.12.2021
28. День вшанування учасників інвалідів 

 наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - 14.12.2021
29. Свято Святого Миколая - 19.12.2021

     30. Міжнародний день солідарності людей - 20.12.2021



Секретар сільської ради                        Вікторія НЕПИЙВОДА


