
                                     
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 103

27 січня 2021 року                              5 сесія 8 скликання

Про план роботи Лука-Мелешківської 
сільської ради 8 скликання на 2021 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з  метою забезпечення  ефективної  діяльності  сільської  ради в 2021
році, сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити  план  роботи  Лука-Мелешківської  сільської  ради  8
скликання на 2021 рік (додається).

2.     Дозволити  сільському  голові  та  постійним  комісіям  ради  при
необхідності вносити зміни та доповнення до плану роботи. 

3.     Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію сільської ради з питань законності,  депутатської  діяльності та етики
(Ільченко М.В.). 

 

 

Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ



                                                                                           Додаток 
до рішення 5 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 103 від 27.01.2021 року

ПЛАН
роботи Лука-Мелешківської сільської  ради 

8 скликання на 2021 рік

І квартал
1. Про  затвердження звіту щодо виконання сільських бюджетів за 2020 рік.
Виконавці: фінансовий відділ

2. Про затвердження звіту про виконання Програми економічного і соціального розвитку та
цільових програм Лука-Мелешківської сільської територіальної громади в 2020 році.
Виконавці: фінансовий відділ, керівники виконавчих органів , та інших структурних підрозділів

3. Звіт сільського голови, старост та керівників  виконавчих органів  виконавчого комітету
сільської ради.

4. Про благоустрій населених пунктів сільської ради.
Виконавці: відділ управління та будівництва

5. Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.
Виконавці: відділ управління майном та будівництва

ІІ квартал
1. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лука-Мелешківської ОТГ на 2022 рік.
Виконавці: фінансовий відділ, юридичний відділ, відділ управління майном та будівництва

2.  Про Стратегію розвитку  Лука-Мелешківської  сільської територіальної  громади до 2030
року.
Виконавці: робоча  група  з  питань  розробки  Стратегії-2030,  керівники  виконавчих  органів  та  інших
структурних підрозділів

3. Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.
Виконавці: відділ управління та будівництва

ІІІ квартал
1. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за І півріччя 2021 року.
Виконавці:  фінансовий відділ

2. Про підготовку закладів освіти до навчального 2021–2022 року.  
Виконавці: відділ освіти та культури

3. Про стан підготовки об’єктів  соціально-культурної  сфери до роботи в осінньо-зимовий
період 2021-2022 рр.
Виконавці: відділ управління та будівництва, керівники виконавчих органів та інших структурних підрозділів

      
4. Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.
Виконавці: відділ управління та будівництва



ІV квартал
1. Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на на 2022 рік.
Виконавці: фінансовий відділ 

2. Про план роботи Лука-Мелешківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2022
рік.
Виконавці: секретар сільської ради 

3.  Про затвердження  структури та  чисельності  сільської  ради,  її  комунальних закладів  та
установ на 2022 рік.
Виконавці: секретар сільської ради, юридичний сектор

4.  Про затвердження  місцевих (регіональних)  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок
коштів бюджету територіальної громади у 2022 році.
Виконавці: фінансовий відділ, керівники виконавчих органів, та інших структурних підрозділів

5. Про затвердження  плану-графіку  здійснення відстеження результативності  регуляторних 
актів Лука-Мелешківською сільською радою  на 2022 рік.
Виконавці: відділ управління та будівництва

6. Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.
Виконавці: відділ управління та будівництва

Секретар сільської ради                                                 Оксана ШЕВАНЮК
                               


