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                                           ПЛАН  РОБОТИ 

                           КУШУГУМСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

                                     на І півріччя 2021 року 

 

Питання для розгляду на сесії селищної ради : 

 

Питання для розгляду, назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

за підготовку 

1.Звіт селищного голови про виконання 

делегованих радою повноважень щодо 

соціально-економічного та культурного 

розвитку Кушугумської селищної ради за 

2020рік 

  

І квартал виконком 

2.Про благоустрій населених пунктів 

Кушугумської селищної ради 

ІІ квартал виконком, 

постійні 

комісії 

 

 

 

Питання для розгляду на засіданнях постійних комісіях: 

 

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку 

  

Звіт про виконання бюджету Кушугумської 

селищної ради за 2020 рік 

І квартал Голова комісії 

Вінніченко 

Ж.В., 

Головний 

бухгалтер  

Про витрачання коштів на благоустрій 

населених пунктів 

ІІ квартал Голова комісії 

Вінніченко 

Ж.В., 

Головний 

бухгалтер 

Вивчення законодавчих актів України : 

Конституції України, Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про 

службу в органах місцевого 

самоврядування », « Про статус депутатів 

місцевих рад» та інших 

Протягом 

року 

Голова комісії 

Вінніченко 

Ж.В. 



Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, транспорту та енергозбереження 

 

Про благоустрій селища Малокатеринівка 

Кушугумської об’єднаної територіальної 

громади 

І квартал Голова 

комісії 

Галянчук 

М.І.,староста 

Волик Л.А. 

Про транспортне обслуговування  

населення Кушугумської об’єднаної 

територіальної громади 

ІІ квартал Голова 

комісії 

Галянчук 

М.І., 

старости 

Вивчення законодавчих актів України : 

Конституції України, Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про 

службу в органах місцевого 

самоврядування », « Про статус депутатів 

місцевих рад» та інших 

Протягом 

року 

Голова 

комісії 

Галянчук 

М.В. 

 

 

Постійна комісія з питань земельних відносин, планування території 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

Про благоустрій селища Балабине 

Кушугумської об’єднаної територіальної 

громади 

І квартал Касілов 

Е.М.,голова 

комісії, 

Єресько О.В.-

староста 

Про виконання Програми збереження та 

використання культурної спадщини на 

території Кушугумської селищної ради 

ІІ квартал Касілов 

Е.М.,голова 

комісії, 

Бутенко 

Л.А.,спеціаліст 

відділу 

земельних 

відносин 

Участь у проведенні рейдів по охороні 

навколишнього природного середовища 

Протягом 

року 

Касілов 

Е.М.,голова 

комісії, 

Бутенко 

Л.А.,спеціаліст 

відділу 

земельних 

відносин  



Розгляд заяв громадян населених пунктів 

по земельним питанням 

Протягом 

року 

Касілов 

Е.М.,голова 

комісії, 

Бутенко 

Л.А.,спеціаліст 

відділу 

земельних 

відносин 

Вивчення законодавчих актів України : 

Конституції України, Земельного кодексу 

України ,Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу 

в органах місцевого самоврядування »,  

« Про статус депутатів місцевих рад», 

«Про оренду землі», « Про охорону 

навколишнього природного середовища» 

та інших 

Протягом 

року 

Касілов 

Е.М.,голова 

комісії, 

Бутенко 

Л.А.,спеціаліст 

відділу 

земельних 

відносин 

 

 

Постійна комісія з питань прав людини, законності, запобігання 

корупції, депутатської діяльності та етики 

 

Про виконання  Закону України “ Про   

запобігання корупції ”  у закладах 

освіти протягом 2020року 

 

І квартал Хітрова 

Т.В.,голова 

комісії,керівники 

закладів 

 Про розгляд листів та звернень, що 

надійшли на адресу постійної комісії 

 ( щодо конфлікту інтересів) 

ІІ квартал Хітрова 

Т.В.,голова 

комісії,начальник 

юридичного 

відділу 

Вивчення законодавчих актів України : 

Конституції України, Законів України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування », « Про 

статус депутатів місцевих рад» та інших 

Протягом 

року 

Хітрова 

Т.В.,голова 

комісії,начальник 

юридичного 

відділу 

 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, фізичного 

виховання, культури та соціальної політики 

Про медичне обслуговування  

населення на території Кушугумської 

селищної ради 

І квартал Грибова 

Н.В.,голова 

комісії,головний 

лікар 



 Про оздоровлення дітей в літній період ІІ квартал Грибова 

Н.В.,голова 

комісії,начальник 

відділу 

соціального 

захисту 

населення 

Вивчення законодавчих актів України : 

Конституції України, Законів України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування », « Про 

статус депутатів місцевих рад» та 

інших 

Протягом 

року 

Грибова 

Н.В.,голова 

комісії,начальник 

юридичного 

відділу 

 


