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ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням xL cecii vII скликанця
вiд 2З.t2.2019 р. Nч 599-VII

ПЛАН РОБОТИ
Крисинськоi сiльськоi рали на 2020 piK

I. Робота сесiй:

СIЧЕНЬ БЕРЕЗЕНЬ

l. Про сiльський бюджет на 2020 piк та внесення змiн до сiльського бюджету на
2020 piK.
(Семко О,М.)

2. Про виконання сiльського бюджеry за I KBapTarr 2020 року.
(Семко О.М.)

3. Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних aKTiB на
2020 piк.
(Бобрик В. А,)

4. Про робоry депутатськоi KoMicii з питань регулювання земельних вiдносин.

упорядкуванця та благоустрою, екологii, булiвництва.
(Голова KoMicii - Вензель О. М.)

КВIТЕНЬ_ЧЕРВЕНЬ

1. Про виконання сiльського бюджеry за I пiврiччя 2020 року,
(Семко О.М,)

2. Про виконання показникiв Програми економiчного i соцiального розвитку
сiльськоi ради за I пiврiччя 2020 року,
(Семко О. М.)

З. Про виконання Плану роботи Крисинськоi сiльськоi ради за I пiврiччя 2020 р,
(Федько Н, А.)

4. Про роботу депутатськоi KoMicii у справах молодi, освiти, охоропи здоров'я,
культури, дозвiлля, фiзкультури та спорry.
(Голова KoMicii - Кононихiна В. М.)



ЛИПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ

l. Про виконання сiльського бюджеry за 9 мiсяцiв 2020 року.
(Семко О.М.)

2. Про робоry депутатськоi KoMicii з питань планування бюджету i фiнансiв
соцiального захисту населення та соцiально - економiчного захисту розвитку
пiдприсмництва.
(Голова KoMicii - Семко О. М.)

3. Про виконання показникiв ГIрограми економiчного i соцiального розвитку
населених пунюiв сiльськоi ради за 9 мiсяцiв 2020 року.
(Бобрик В. А.)

4. Про готовнiсть Крисинського НВК, Д]З <Капiтошко до нового 2020-202l
Еавчального року.
(Керiвники установ)

5, Про роботу депутатськоi koMicii з ryманiтарних i полiтико - [равових питань,

литан ь деп),t аl ськоi дiяльносr i та мiсцевого са\4овряду ван н я,

(Голова KoMicii Бабенко Н, О.)

6. Про затвердження заходiв по пiдготовцi пiдприемств, установ, органiзацiй,
житлового фонду, електромережl тепломереж ради та об'ектiв соцкультпобуту до

роботи в осiнньо-зимовий перiод 2020-202\ р. р.
(Бобрик В. А., керiвники пiдприсмств, установ, органiзацiй)

ЖОВТЕНЬ_ГРУДЕНЬ

1. Про викопання сiльського бюджеry за 2020 piK.
(Семко О.М.)

2. ГIро стан надходжень податкiв та зборiв по Крисинськiй сiльськiй радi у 2020

роцi.
(Семко О.М,)

3, IIро готовнiсть пiдприемств, установ, органiзаuiй, житлового фонду,
електромереж, тепломереж MicTa та об'ектiв соцкryльтпобlту ло роботи в ociHHbo-

зимовий перiод 2020-202| р. р,
(Бобрик В. А., керiвники пiдприсмств, установ, органiзацiй)



4. Про хiд виконання заходiв по пiдготовцi пiдпри€мств, установ, органlзацlи,

житлового фонду, електромер"*, ,*not,л"p"* MicTa та об'еюiв соцкультпобуту До

ооботи в осiнньо-зимовий перiол 20l 8-20l9 р, р,

Б;;о;;Б. ;.. керiвники пiдприсмств, ус ганов, opr анiзачiй)

5. Iнформування депутатiв про виконання депутатських повноважень, а також про

виконаЕня доручень виОорцlв,

(,Щепутати Крисинськоi сiльськоi ради)

6. fIро виконання Плану роботи Крисинськоi сiльськоi ради за 2020 piK,

(Федько Н. А.)

7. Про затвердження Плану роботи Крисинськоi сiльськоi рали на 2021 piK,

(Федько Н. А.)

8. ГIро виконання Прогрш,rи економiчного i соцiального розвитку сiльськоi ради за

2020 piK.
(Семко О.М.)

9. Про затвердПrення flпану 
_ 
заходiв щодо ,1"j-:,YilT:::. i рацiонального

використання бюджетних коштiв у процесi виконання сiльського бюджеry на

2021 piK.
(Семко О. М.)

10. Про затвердпrення ГIрограми кСоцiа,ltьний захист> на 2021 piK,

(Семко О. М.)

11. Про затверлження Програми благоустрою населених пунктiв Крисинськоi

сiльськоТ ради на 2021 piK.

(Семко О. М.)

12. Про затвердження Комплексноi пРОГРа,I\4И_РОЗВИТКу фiзичноi кульryри i спорту

пu'Й"rорiТ riрr"инськоi сiльськоi ради на 2021 piK,

(Семко О. М.)

1З. Про затвердження сiльського бюджету на 2022 piK,

(Семко О. М,)



II. Робота в постiйних депутатських комiсiях:

Комiсiя з питаць планування бюджеry i фiнансiв, соцiального захпсту

населення та соцiально - економiчного захцсry розвитку пiдпрп€мЕицтва,

Голова KoMicii - Семко о. М,

l. Вивчення дiяльностi органiв сiльськоi ради, пiдприемств, установ, оргаяiзацiй:

дналiз дiяльностi:

- виконавчого KoMiTeTy Крисинськоi сiльськоi ради;

- ОК <Молодь - 1>;

- закладiв кульryри;

- медичних закпадiв;

- навчапьних закJIадiв.

2, Аналiз ефективностi над*оджень та використання бюджетних коштiв:

- виконавчим KoMiTeToM КрисинськоТ сiльськоi ради;

- пiдприемствами, Установамй, органiзацiями, що фiнансуються iз сiльського

бюджету;

3. Аналiз роботи органiзацiй, цо фiнансуються .iз сiльського бюджеry по

дiяльностi, що пов'язана з отриманням вIIасних доходrв;

4. Аналiз ефективностi тарифноi та цiновоi системи;

5. Аналiз ефективностi дiяльностi суб'сктiв, за рахунок яких формусться доходна

частина сiльського бюджету;

Пiдгоr овка iнформаuiТ ло вiдома лепуrаriв:

- про хiд виконання бюджету по доходах та витратах - не рiдше l разу на пiвроку:

- про хiл виконання ГIрограм соuiально-економiчного i культурного розвитку,

чiлiо""х прогрuм - не рiдше 1 разу на пtвроку,



коМiсiязПЦтаньреryЛюВаннязеМельнихВiдносин'упоряДкУВанняТа
благоустрою, екологii', будiвиицтва.
Голова KoMiciT - Вензель о. М.

Вивчення дiяльностi органiв ради, пiдприсмств, установ, органiзачiй;

- аналiз дiяльностi пiдприсмств, установ i органiзачiй ycix форм власностi по

забезпеченню реалiзацii чинного законодавства, що € компетенцlсю KoMlc1l;

Пiдготовка iнформацiТ до вiдома депутатtв:

- про стаН та реа,riзацiЮ заходiв пО oxopoHi навколишнього середовища - 1 раз на

piK;

- про стан пiдготовки матерiалiв, проектiв, рiшень з питань регулювання

a"rЁп"""* вiдносин, мiстобудiвноi полiтики та охорони навколишЕього

середовища;

комiсiя З ryманiтарних i полiтико - правових питань, питань деIryтатськоi

дiяльностi та мiсцевого самоврядування,
Голова KoMicii - Бабенко Н. О.

Визначення дiяльностi органiв MicbKoi ради, пiлприемств, установ, органiзацiй:

- аналiз органiзацii виконання наказiв виборцiв;

- алалiз забезпечення дiяльностi депутата у виборчому окрузi;

- аналiз дiяльностi виконкому з питань дотримання чинцого законодавства

(служб, управлiнь, комуцыIьних пiдприсмств) з питань, що с компетенцiею даноi

KoMlc11,

Пiдготовка iнформацii до вiдома депутатtв:

- про стан призову до лав ЗСУ - не рiдше 1 разу на piK;

- про явку деIryтатiв на пленарнi засiдання сесiй, засiдання постiйних комiсiй - не

рiдше 1 разу на piK;

- про пiдсумкИ проведеннЯ звiтiв та зустрiчеЙ депутатiв з виборцями - не рiдше 1

разу на piK;



- про пiдсумки роботи депутатiв iз зверненнями виборцiв i проведення особистих

'рiИо*Б 
i ,,""riИних комiсiях та на ",бор"* 

onpy,u* - не рiдше l разу на piK;

- про взаемодiю постiйних комiсiй сiльськоi ради з iншими комiсiями - не рiдше 1

разу на piK;

- про стан правопорушень та злочинностi - не piдrre 1 разу па piK;

- про дотримання вимог зatконодавства пiд час прийнятrя рiшень та iнших акгiв

органами сiльськоi ради - l раз на piK.

Комiсiя у справах молодi, освiти, охорони здоров'я, культуриl дозвiлля,

фiзкультури та спорry.
Голова KoMicii - Кононихiна В. М.

Вивчення дiяльностi органiв ради, пiдприсмств, установ, органiзацiй:

- аналiз роботи закладiв освiти, установ охорони здоров'я, закладiв культури;

- аналiз дiяльностi пiдприсмств, установ i органiзацiй ycix форм власностi по

забезпеченню реалiзацii чинного законодавства, що с компетенцlсю rсoмlcll;

- аналiз реалiзацii положень з питань компетенцiТ KoMicii на пiдприсмствах,

yarurou*, органiзацiях незалежно вiд форм власностi;

Пiдготовка iнформацii до вiдому депутатiв:

- про стан i заходи з питань захворювання та медичного забезпечення населення -
1 раз на piK;

- про дiяпьнiсть виконавчих органiв ради з питань забезпечевня соцiального

за\исtу населення рали - I раз на piKl

- з питань реалiзацii молодiжноi полiтики на селi - 1 раз на piK;

- про стан та заходи вдосконаJIення навчально-виховного процесу в закладах

освiти - 1 раз на piK;

- про стан та заходи вдосконалення культурно-освiтньоi та фiзично-озлоровчоТ

роботи - 1 раз на piK.



IIl. Пптання контролю

Про дотримання Законiв Украiни:

- (flpo мiсцеве самоврядування в YKpaiHb>

- (Про статус депутатiв мiсцевих рад>

Засiдання постiйних депJтатськлтх комiсiй:

- Комiсiя з питань планування бюджеry i фiнансiв, соцiального захисry насепення

,u 
"oui-"no 

- "п"номiчного 
захисry розвитку пiдприемництва,

лругий BiBTopoK останнього мiсяця кварталу о 1 1,00 год,;

- КомiсiЯ з питань реryлIовалня земельних вiдносин, упорядкування та

благоустрою, екологii, будiвництва,

другий BiBTopoK останнього мiсяця KBapTaJly о 13,00 год,;

- КомiсiЯ з ryманiтарниХ i полiтико - правових питань, питань депутатсько1

дiяльностi та мiсцевого самоврядуванItя

другий четвер останяього мiсяця кварталу о l1,00 год,;

- КомiсiЯ у справаХ молодi, освiти, охорони здоров'я, куJlьтури, дозвi:r,rя,

фiзкульryри та спорту

другий четвер останнього мiсяця KBapTa"ry о 13,00 гол,;

засiдання чергових сесiй Крисинськоi сiльськоi ради один раз у квартал - 20 числа

останнього мiсяця кварталу, а при розглядi земельних питань не рiд Jе одного разу

на мiсяць.

Секретар сiльськоi ради
н. ФЕдько


