
 

 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28.01.2021  № 2 

с.Руська Поляна 

 

Про затвердження плану  

роботи виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради  

на 2021 рік 

           

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою ефективного планування роботи, виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради  

 

 ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради на 2021 рік (додається). 

 2.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконавчого 

комітету Шпак Н. А.  

 

 

 

Сільський голова                                                       Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО:                                                                                                                     

                                                                                рішенням виконавчого комітету 

                                                                                від 28.01.2021 р. № 2 

 

 

                              ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради на 2021 рік 

 

                  Розглянути питання на засіданнях виконкому: 

 

1. Звіт про  виконання бюджету територіальної громади за 2020 рік. 

2. Про здійснення виконкомом сільської ради  делегованих повноважень у  

2020 році. 

3. Про організацію роботи щодо запобігання дитячій бездоглядності. 

4. Про проведення місячника санітарної очистки та благоустрою в 

територіальній громаді. 

5. Про виконання сільського бюджету за 1 квартал 2021 року. 

6. Про взаємодію з правоохоронними органами та дотримання громадського 

порядку, громадської безпеки, запобігання адмінпорушенням і злочинам  

в населених пунктах на території Руськополянської сільської ради. 

7. Про організацію оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей та учнівської 

молоді влітку 2021 року. 

8. Про організацію підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-

комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період          

2021-2022 років. 

9. Про  роботу із зверненнями громадян в виконкомі сільської ради  за 

півріччя 2021 року. 

10. Про здійснення виконкомом сільської ради  делегованих повноважень у     

І півріччі 2021 року.  

11. Про виконання бюджету територіальної громади за 1 півріччя 2021 року. 

12. Про стан підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

13. Про дотримання зобов’язань щодо платежів до сільського бюджету 

підприємствами, організаціями, незалежно від форм власності. 

14. Про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2021 року. 

15. Про стан медичного обслуговування населення в територіальній громаді. 

16. Про здійснення виконкомом сільської ради делегованих повноважень в 

сфері розвитку  культури та спорту. 

17. Про проект бюджету Руськополянської сільської територіальної громади 

на 2022 рік. 

18. Про  роботу із зверненнями громадян у виконкомі сільської  ради   в    

2021 році. 

 

 

                            



Контроль за виконанням законодавчих актів та інших нормативно-правових 

документів, Законів України: 

- від 21.05.1997 р. „Про місцеве самоврядування в Україні” 

- від 02.10.1996 р „Про звернення громадян” 

- розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації. 

  Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету: 

    -  „Про проведення місячника санітарної очистки в територіальній громаді”; 

    -  „Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей і підлітків 

на період літніх канікул 2021 року”; 

    - „Про підготовку об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період”. 

 

Участь у заходах з нагоди відзначення державних, професійних та 

загально-сільських свят: 

        Міжнародний жіночий день  

        Організація заходів з нагоди відзначення річниці з дня народження          

        Т.Г.Шевченка 

        Відзначення річниці аварії на ЧАЕС 

        Великодня 

        Річниці Перемоги у Другій світовій війні 

        Дня захисту дітей 

        Дня медичного працівника  

        Дня молоді  

        Дня Конституції України 

        Свято Івана Купала  

        Відзначення Дня Незалежності України 

        Дня знань  

        Дня фізичної культури і спорту 

        Дня працівника лісу  

        Дня працівників освіти 

        Дня працівників сільського господарства 

        Днів визволення сіл Руської Поляни, Геронимівки, Дубіївки 

        Дня Збройних сил України 

        Дня місцевого самоврядування 

        Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  

        АЕС 

        Нового року 

 

 

Секретар  виконавчого комітету                                   Надія ШПАК 

 

 

 

 


