
  УКРАЇНА
                            ПОЛЯНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 
 НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ   ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                              VІІІ- ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
                                             ВОСЬМА СЕСІЯ 
                                                 РІШЕННЯ   проект

Від  24.06.2021___              №   
с. Поляниця

Про затвердження плану
роботи Поляницької сільської ради
на ІІ півріччя  2021 року.

     Відповідно до ст..26. Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» сільська рада

                                   ВИРІШИЛА

1.  Затвердити   план роботи  Поляницької сільської ради , 
Надвірнянського  району  , Івано-Франківської області  на ІІ півріччя  2021 
року (додається).

2. План роботи  Поляницької сільської ради   довести до відома   
територіальної громади  та розмістити на офіційному сайті .

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  секретаря 
сільської ради Христину Васількову та постійні комісії  Поляницької  
сільської ради. 

Поляницький сільський голова                                        Микола Поляк 



                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                рішенням сільської ради
                                                                від 24.06.2021 № __

                                    ПЛАН  РОБОТИ 
                 Поляницької сільської ради  на ІІ ПІВРІЧЧЯ 2021 року .
                      
1. Питання до розгляду  на сесіях сільської ради.

3 квартал.
1.Про розгляд земельних питань.

Готують : комісія сільської ради з питань  земельних  відносин ,  
будівництва та архітектури  ,  начальник  відділу земельних 
відносин та архітектури.                                       

2.Про зміни  до бюджету Поляницької  сільської територіальної громади .
          Готують :  постійна комісія з питань бюджету фінансів  
інвестиційної та освітньої діяльності .  фінансовий відділ сільської ради .

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

Готують :  постійна комісія з питань бюджету фінансів  інвестиційної 
та освітньої діяльності .  фінансовий відділ сільської ради , головний 
бухгалтер  сільської ради .

      4. Про  внесення змін до цільових програм  .
             Готують : фінансовий відділ сільської ради , керівники 
структурних підрозділів , постійна комісія з питань бюджету фінансів  
інвестиційної та освітньої діяльності .  фінансовий відділ сільської ради . 

5. Розгляд питань   власності   територіальної громади .
Готують :постійні комісії  сільської ради , начальники структурних 
підрозділів  виконавчого комітету .

     
4 квартал 

1. Про розгляд земельних питань.
Готують : комісія сільської ради з питань  земельних  відносин ,  
будівництва та архітектури  ,  начальник  відділу земельних 
відносин та архітектури.                                       



2.Про зміни  до бюджету Поляницької  сільської територіальної громади .      
Готують :  постійна комісія з питань бюджету фінансів  інвестиційної та 
освітньої діяльності .  фінансовий відділ сільської ради .

3 . Звіт про виконання  бюджету Поляницької  сільської територіальної 
громади за 9 місяців 2021 року   .

Готують :  постійна комісія з питань бюджету фінансів  інвестиційної 
та освітньої діяльності .  фінансовий відділ сільської ради , головний 
бухгалтер  сільської ради .

4 . Про затвердження   бюджету Поляницької  сільської територіальної 
громади  на  2022 рік   .

Готують :  постійна комісія з питань бюджету фінансів  інвестиційної 
та освітньої діяльності .  фінансовий відділ сільської ради , головний 
бухгалтер  сільської ради .

5. Розгляд питань   власності   територіальної громади .
Готують :постійні комісії  сільської ради , начальники структурних 
підрозділів  виконавчого комітету.

     6. Про затвердження плану роботи  сільської ради  на 2022 рік .
   Готують : постійні комісії  сільської ради , секретар сільської ради .

   7. Про затвердження плану роботи сільської ради з підготовки  
регуляторних  актів на 2022 рік .

Готують :постійні комісії  сільської ради , начальники структурних 
підрозділів  виконавчого комітету.

  8. Про  виконання місцевих цільових програм .
     Готують : фінансовий відділ сільської ради , керівники структурних 
підрозділів  виконавчого  комітету.

4 Питання до розгляду на засіданнях постійних 
комісій сільської ради.

Протягом  ІІ півріччя 2021 року.
Про виконання   бюджету територіальної громади у  2021 році .
Про розгляд земельних питань .
Про  програму  соціально-економічного та культурного розвитку  тери-  
торії   та населених пунктів  Поляницької громади на 2021 -2025 рік .
Інші питання.

5 Питання , повязані  з депутатською діяльністю, 
виконанням депутатських повноважень.

1.Організація  і проведення єдиного дня депутата в  виборчих округах, 
діловодство постійних комісій сільської ради.



                                                                       Щомісячно.
                                                                       Секретар сільської ради.

2.Узагальнення  зауважень і пропозицій , висловлених депутатами на сесіях, 
вжиття заходів щодо їх реалізації та інформування депутатів.

                                                                       Протягом півріччя.
                                                                       Секретар сільської ради.

3.Висвітлення  діяльності  сільської ради , її органів  на офіційному веб-сайті 
                                                                        Протягом півріччя.
                                                                       Секретар сільської ради

   4.Узагальнення та запровадження досвіду роботи  сільських установ і 
організацій, та органів самоорганізації населення.

                                        Постійно протягом 2021 року.
5. Проведення сільських нарад –семінарів  з керівництвом  сільських установ 
і організацій, виконавчим комітетом з метою поліпшення діяльності  органів 
місцевого самоврядування щодо розвитку  території громади . 

                                          Постійно  протягом 2021 року.
        6.Проведення семінару з питань подання декларацій посадовими 
особами місцевого самоврядування та депутатами сільської ради.

     7. Організація роботи щодо виконання Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції».              

                                                         Один раз на квартал. Відділ юридичного за

                                                      безпечення та персоналу .

Секретар сільської ради                                           Христина Васількова 


