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                                             ПЛАН  РОБОТИ 

                           КУШУГУМСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

                                       на І півріччя 2022 року 

 

Питання для розгляду на сесії селищної ради : 

 

Питання для розгляду, назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

за підготовку 

 І квартал  

1.Звіт селищного голови про діяльність 

Кушугумської територіальної громади 

протягом 2021 року 

 березень  Кривенко 

В.С. 

Павлюк А.В. 

2.Про затвердження звіту про виконання 

бюджету Кушугумської селищної ради за 

2021 рік 

березень Бабко Т.С. 

3.Про роботу постійної комісії з питань 

земельних відносин, планування території 

будівництва, архітектури, охорони  

пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

березень Самсика Н.М. 

4.Про виконання Комплексної Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей, 

підтримки сім’ї, молоді ,гендерного 

паритету і протидії торгівлі людьми на 

території Кушугумської територіальної 

громади протягом 2021 року 

березень Соболева 

Л.М. 

5.Земельні питання  березень Пономаренко 

В.О. 

Самсика Н.М. 

 ІІ квартал  

1.Про функціонування системи надання 

адміністративних послуг жителям 

населених пунктів територіальної громади  

червень Вовк А.І. 

2.Затвердження місцевих податків та зборів червень Пунько О.І. 

3.Про виконання Програми соціального 

захисту пільгових категорій громадян 

Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області з надання інших 

червень Соболева 

Л.М. 



передбачених законодавством України 

пільг 

4.Про роботу СКП « Вічність» з 

благоустрію території громади 

червень Цьопа В.О. 

5.Земельні питання  Пономаренко 

В.О. 

,Самсика Н.М. 

 

Питання для розгляду на засіданнях постійних комісіях: 

 

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

економічного розвитку 

  

 Про витрачання коштів  на благоустрій 

території Кушугумської територіальної 

громади 

І квартал Голова комісії 

Вінніченко 

Ж.В., 

Головний 

бухгалтер  

Про виконання селищного бюджету за І 

квартал 2022 року 

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. 

 

 

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

виховання, культури та соціальної політики 

  

Про  культурне обслуговування населення 

Кушугумської територіальної громади 

І квартал Голова комісії 

Грибова Н.В.    

Про стан організації харчування в закладах 

дошкільної освіти Кушугумської селищної 

ради  

ІІ квартал Голова комісії 

Грибова Н.В. 

Калниш В.В. 

Вивчення законодавчих актів України : 

Конституції України, Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про 

службу в органах місцевого 

Протягом 

року 

Голова комісії 

Грибова НВ.. 



самоврядування », « Про статус депутатів 

місцевих рад» та інших 

 

 

 

3.Постійна комісія з питань  прав людини, законності, запобіганні 

корупції, депутатської діяльності та етики 

  

Про стан відвідування депутатами 

селищної ради пленарних засідань сесій та 

постійних комісій   

І квартал Голова комісії 

Хітрова Т.В. 

Секретар ради 

Кривенко В.С.    

Про дотримання вимог  Закону України 

«Про запобігання корупції» ( конфлікт 

інтересів)  

ІІ квартал Голова комісії 

Хітрова Т.В. 

Растворцев 

В.С. 

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  

Хітрова Т.В. 

 

 

4.Постійна комісія з питань земельних відносин, планування території  

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

благоустрію 

  

Про  благоустрій території селища 

Кушугум Кушугумської територіальної 

громади  

І квартал Голова комісії  

Касілов Е.М.   

Про  благоустрій території селища 

Малокатеринівка Кушугумської 

територіальної громади  

ІІ квартал Голова комісії  

Касілов Е.М 

Староста 

Волик Л.А. 

Розгляд заяв громадян населених пунктів 

по земельним питанням 

Протягом 

року 

Голова комісії  

Касілов Е.М 

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 

Касілов Е.М. 



 

 

5.Постійна комісія з питань  комунальної власності, житлово-

комунального господарства, транспорту та енергозбереження 

 

 Про транспортне обслуговування  

населення Кушугумської  територіальної 

громади  

І квартал Голова комісії 

Галянчук М.І. 

Харченко О.В.    

Про  благоустрій території селища 

Малокатеринівка Кушугумської 

територіальної громади  

ІІ квартал Голова комісії  

Галянчук 

Староста 

Волик Л.А. 

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 

 

 

 

 

Секретар ради                                  В.С.Кривенко  


