
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 6

«26» січня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про  затвердження   плану  роботи  виконавчого комітету  
Лука-Мелешківської сільської ради на 2021 рік

  З  метою  ефективного  впровадження  заходів  щодо  поліпшення
життєдіяльності  об’єднаної  територіальної  громади,  організації  планової
роботи виконавчого комітету  сільської ради, згідно Регламенту виконавчого
комітету  Лука-Мелешківської сільської  ради,  керуючись  ст.40,  ч.1,2
ст.52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити  план  роботи виконавчого  комітету  Лука-Мелешків-
ської сільської ради на 2021 рік (додається).

2.  Заступнику  сільського  голови,  начальникам  відділів  сільської
ради,  керівникам  комунальних  установ  громади  забезпечити  якісну
підготовку  доповідей,  інформацій  згідно  плану  роботи  виконавчого
комітету на 2021 рік.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на секретаря
сільської ради Шеванюк О.В..

 

Сільський голова                                                  Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 6 від 26.01.2021 року

ПЛАН РОБОТИ
виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради на 2021 рік

Січень
1.  Про  затвердження  Плану   роботи  уповноваженої  особи  з  питань
 запобігання та виявлення корупції в апараті   Лука-Мелешківської сільської
ради на 2021 рік.

Готує: загальннй відділ сільської ради

2.  Про  затвердження  «Порядку  запобігання  та  врегулювання конфлікту
інтересів в Лука-Мелешківській сільській  раді та її виконавчих органах».

Готує: загальннй відділ сільської ради

3. Про внесення змін до складу комісії з питань захисту прав дитини Лука-
Мелешківської сільської ради.

Готує: Служба в справах дітей сільської ради

4. Розгляд заяв громадян.
Лютий

1. Про  проведення  весняного  двомісячника  санітарного  очищення,
озеленення і благоустрою та природоохоронних заходів до Дня довкілля.

Готує: Відділ управління майном та будівництва сільської ради

2. Про роботу  закладів дошкільної освіти.
Готує: Відділ освіти та культури сільської ради

3.  Про роботу  Відділу  соціальних захисту  населення  та  охорони здоров’я
сільської ради в 2021 році.

Готує: Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я сільської ради

4. Розгляд заяв громадян.
Березень

1. Про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо наповнення місцевого
бюджету, економного та раціонального використання бюджетних коштів  у
процесі виконання місцевого бюджету.

Готує: фінансовий відділ сільської ради

2.  Про  проект  рішення  Лука-Мелешківської  сільської  ради  щодо 
затвердження місцевих  податків  та зборів  на території громади на 2022 рік. 

Готує: фінансовий відділ, Відділ управління майном та будівництва сільської ради

3.  Про  стан  організації  якісного  харчування  учнів  в  закладах  освіти  на
території громади. 

Готує: Відділ освіти та культури сільської ради

4. Розгляд заяв громадян.
Квітень

1. Про  хід виконання бюджету  Лука-Мелешківської сільської ради  за 1-й
квартал 2021 року. 

Готує: фінансовий відділ сільської ради

2.   Про  затвердження  заходів  з  підготовки  до  роботи  в  осінньо-зимовий
період 2021-2022 роки на території громади.



Готує: Відділ управління майном та будівництва сільської ради

3.  Про  стан  охорони  правопорядку  на  території  Лука-Мелешківської
територіальної громади.

Готує: дільничний інспектор

4. Розгляд заяв громадян.
Травень

1. Про підсумки роботи закладів освіти за 2020-2021 навчальний рік.
Готує: Відділ освіти та культури сільської ради

2. Про організацію та проведення оздоровлення та відпочинку дітей-підлітків
на території громади влітку 2021 року.

Готує: Відділ освіти та культури сільської ради

3. Про організацію  боротьби з амброзією полинистою та іншими бур’янами
на території громади у 2021 році.     

Готує: Відділ управління майном та будівництва сільської ради

4. Розгляд заяв громадян.   
Червень

1. Про облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Лука-Мелешківської
сільської територіальної громади.

Готує: Відділ освіти та культури сільської ради

2. Про роботу з кризовими  сім’ями на території громади.
Готує: Служба в справах дітей сільської ради

3. Про роботу Комунального закладу  «Центр надання соціальних послуг» та
стан  надомного  обслуговування  громадян  похилого  віку  на  території
громади.

Готує: Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я сільської ради

4. Розгляд заяв громадян.
Липень

1. Про  хід виконання бюджету Лука-Мелешківської сільської ради  за 1-е
півріччя 2021 року.

Готує: фінансовий відділ сільської ради

2. Про  відзначення на території громади Дня Державного Прапора України
та    30-ї річниці Незалежності України.

Готує: загальннй відділ сільської ради

3.  Про  стан  роботи  виконавчого  комітету  по  зверненнях  громадян  за  І
півріччя 2021 року.

Готує: загальннй відділ сільської ради

4. Розгляд заяв громадян.
Серпень

1. Про затвердження оргкомітету та заходів з нагоди святкування Днів Села
на території громади.

Готує: загальннй відділ, Відділ освіти та культури сільської ради

2.  Про  роботу  закладів  охорони  здоров’я  та  медичне обслуговування
населення на території громади. 

Готує: Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я сільської ради

3. Про  готовність  закладів  освіти  Лука-Мелешківської  сільської  ради  до
нового 2021-2022 навчального року.

Готує: Відділ освіти та культури сільської ради



4. Розгляд заяв громадян.
Вересень

1. Про  стан   підготовки  до  опалювального  періоду 2021-2022 р.  р.  на
території громади.

Готує: Відділ управління майном та будівництва сільської ради

2.  Про  стан  залучення  до  спортивних  секцій  та  гуртків  художньої
самодіяльності неповнолітніх.

Готує: Відділ освіти та культури сільської ради

3.  Про  роботу  виконавчого  комітету  сільської  ради  по  вчиненню
нотаріальних дій та реєстрації  актів цивільного стану.

Готує: загальннй відділ сільської ради

4. Розгляд заяв громадян.
Жовтень

1.  Про   хід  виконання  бюджету  Лука-Мелешківської  сільської  ради  за  9
місяців 2021 року.

Готує: фінансовий відділ сільської ради

2.  Про  стан  сплати  орендної  плати  орендарями  в  межах  територіальної
громади.

Готує: фінансовий відділ сільської ради

3.  Про роботу закладів освіти. 
Готує: Відділ освіти та культури сільської ради

4.  Розгляд заяв
Листопад

1.  Про заходи по боротьбі  зі  сніговими заметами на  дорогах  в  населених
пунктах громади.

Готує: Відділ управління майном та будівництва сільської ради

2. Про роботу закладів  культури. 
Готує: Відділ освіти та культури сільської ради

3.   Про  організацію  роботи  військового  столу  та  реєстрації   громадян
сільської ради.

Готує: загальннй відділ сільської ради

4. Розгляд заяв
Грудень

1. Про  схвалення  проєкту  рішення  «Про  місцевий  бюджет  Лука-
Мелешківської сільської територіальної громади на 2022 рік».

Готує: фінансовий відділ сільської ради

2.  Про  схвалення  проєктів  рішень  про  затвердження  програм  Лука-
Мелешківської сільської територіальної громади на 2022 рік. 

Готує: фінансовий відділ сільської ради

3.  Про  затвердження  плану  роботи виконавчого  комітету  Лука-Мелешків-
ської сільської ради на 2022 рік.

Готує: загальннй відділ сільської ради

4. Розгляд заяв. 
Секретар сільської ради                                                 Оксана ШЕВАНЮК


