
                                                                                          

 

 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                 4 сесія                                    VІІІ скликання 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

29 січня 2021 року                                                                            № 4-___/VIIІ 

 

Про затвердження плану роботи  

Руськополянської сільської ради 

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 

 

                                           В И Р І Ш И Л А: 

1.     Затвердити план роботи сільської ради 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 даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції, 

депутатської діяльності, етики та регламенту. 

  

 

Сільський голова                                                        Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                  Додаток  

                                                                              до рішення сільської ради                   

                                                                                від 29.01.2021 №4-___/VIIІ 

ПЛАН РОБОТИ 
Руськополянської сільської ради на 2021 рік 

 

І. РОЗГЛЯНУТИ НА СЕСІЯХ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПИТАННЯ: 

Лютий 

Про затвердження звіту про виконання бюджету Руськополянської сільської 

територіальної громади за 2020 рік. 

 Березень 
Про ефективність використання земель всіх форм власності.  

 Травень 
Про стан медичного обслуговування в селах Руська Поляна, Геронимівка та 

Дубіївка.   

                                               Липень 
Про затвердження звіту про виконання бюджету територіальної громади за                            

I півріччя 2021 року. 

  Жовтень 
Про стан дотримання правопорядку в селах Руська Поляна, Геронимівка та 

Дубіївка. 

                                               Грудень 
1) Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Руськополянської сільської ради на 2022 рік. 

2) Про бюджет Руськополянської сільської територіальної громади на       

2022 рік. 

3) Звіт керівників комунальних закладів Руськополянської сільської ради за 

2021 рік. 

 

        II. ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  
                                                                 СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
 

- з питань бюджету, фінансів,          - про затвердження звіту про виконання 

соціально-                                            бюджету територіальної громади 

економічного розвитку, інвестицій   за 2020 рік; 

та міжнародного співробітництва;             

- з питань земельних  відносин,           - про ефективність використання 

природокористування, планування   земель всіх форм власності; 

          території, будівництва, архітектури, 

           благоустрою та охорони навколишнього  

           середовища;    

- з питань планування, бюджету,       - про затвердження звіту про 

фінансів, планування соціально-       виконання бюджету 

економічного розвитку, інвестицій   територіальної громади за І півріччя   

та міжнародного співробітництва      2021 року;                                         

                                                              - про бюджет Руськополянської  

                                                                         сільської територіальної 



 

                                                                         громади на 2022 рік;                                                                                                                 

- з питань прав людини, законності,  - про затвердження плану підготовки 

     депутатської діяльності, етики та      проектів регуляторних актів у сфері  

     регламенту                                            господарської діяльності                        

                                                                    Руськополянської сільської ради на 

                                                                    2022 рік; 

                                                                  - про стан дотримання   

                                                                         правопорядку  у  селах Руська   

                                                                         Поляна, Геронимівка та Дубіївка.  
  

       

           Секретар сільської ради                                   Надія ШПАК 


