
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 06.01.2023  № 01 
с. Руська Поляна 
 
Про план роботи виконавчого комітету 
Руськополянської сільської ради  
на 2023 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 2022 рік (додається). 
 2.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконавчого 
комітету Шпак Н. А.  
 
 
Сільський голова                                                                         Олег ГРИЦЕНКО 
 
 



Додаток 
до рішення виконкому сільської 
ради від 06.01.2023 № 01 

ПЛАН РОБОТИ 
виконавчого комітету Руськополянської сільської ради на 2023 рік 

(зміни, доповнення вносяться на пропозицію сільського голови) 
 

Зміст заходу Обґрунтування 
необхідності 

здійснення заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

1. Перелік питань для розгляду на засіданні виконкому сільської ради у 2023 році 
Про виконання сільського бюджету за 2022 рік. 

Положення про 
виконавчий комітет  

Січень 
 

Шпак Ю. В. 
Хряпак Ю. С. 

Про затвердження переліку об’єктів та суспільно-
корисних робіт для порушників 

Січень 
 

Шпак Н. А. 

Про дотримання Правил благоустрою на території 
Руськополянської територіальної громади 

Березень 
 
 

Болотюк В. Г. 
Пашкевич Ю. А. 
Прудивус А. Л. 
Кривошея О. І. 
Тимарський О. С.  
Попович Л. І. 

Про звернення громадян Кожного 
кварталу року 

Шпак Н. А. 

Про виконання бюджету у 2023 році Кожного 
кварталу року 

Шпак Ю. В. 
Хряпак Ю. С. 

Про закріплення території обслуговування за закладами 
освіти Руськополянської сільської ради 

Березень  Шмагайло Т. М. 

Про підготовку об’єктів соціальної сфери та житлово-
комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий 
період  2023-2024 років 

Квітень Пашкевич Ю. А. 
Прудивус А. Л. 
Шмагайло Т. М. 

Про заходи щодо запобігання бездоглядності, Травень Шмагайло Т. М. 
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попередження злочинності та правопорушень серед 
неповнолітніх 

Рудик Л. М. 

Про здійснення виконкомом сільської ради делегованих 
повноважень у 2023 році 

Липень, 
грудень 

Шпак Н. А. 

Про стан підготовки об’єктів соціальної сфери та 
житлово-комунального господарства до роботи в 
осінньо-зимовий період 2022-2023 років 

Серпень Пашкевич Ю. А. 
Прудивус А. Л. 
Шмагайло Т. М. 

Про заходи із запобігання та протидії домашньому 
насильства, насильству за ознакою статі, захисту прав 
осіб, які постраждали від такого насильства 

Грудень Пашкевич Ю. А. 
Вебер М. В. 

Питання, що стосуються опіки та піклування Впродовж року Рудик Л. М 
2. Акти законодавства, укази та розпорядження Президента України,  

постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження голови райдержадміністрації  
хід виконання яких розглядатиметься на засіданнях виконавчого комітету 

Укази Президента України: 
Від 7 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування". 

 Кожного 
кварталу року 

Шпак Н. А. 

Закони України: 
«Про місцеве самоврядування в Україні»  впродовж року Гриценко О. Г. 

Шпак Н. А. 
Шевченко В. В. 
Пашкевич Ю. А. 
Прудивус А. Л. 

«Бюджетний кодекс України»  впродовж року Шпак Ю. В. 
Хряпак Ю. С. 

«Земельний кодекс України»  впродовж року Болотюк В. Г. 
Шевченко В. В. 
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«Про службу в органах місцевого самоврядування»  впродовж року Шевченко В. В. 
Гавіна Л. П. 

«Про запобігання корупції»  впродовж року Шевченко В. В. 
Розпорядження голів обласної та районної військових/ 
державних адміністрацій, сільського голови, рішень 
виконкому сільської ради – згідно з планом контролю на 
2023 рік. 

 впродовж року Гриценко О. Г. 

3. Надання практичної допомоги 
З підведення підсумків діяльності у 2022 році та 
основних напрямків роботи в 2023 році 

Положення про 
виконавчий комітет  

Січень-лютий Гриценко О. Г. 

По плануванню роботи та вирішенню поточних питань: 
- з працівниками апарату виконавчого комітету, 

керівниками установ та організацій, комунальними 
закладами; 

- з керівниками установ та організацій села по 
питанню благоустрою та наведенню санітарного 
стану на території очолюваних ними установ та 
організацій 

 впродовж року Гриценко О. Г. 
Пашкевич Ю. А. 
Прудивус А. Л. 
Кривошея О. І. 

4. Засідання комісій, ради, проведення загальних зборів 
Підготовка проектів рішень про бюджет та внесення змін 
до нього на 2023 р. 

Положення про 
виконавчий комітет 

впродовж року Шпак Ю. В. 
Хряпак Ю. С. 

Загальні збори жителів сіл громади (із врахуванням 
воєнного стану та протиепідемічної ситуації) 

згідно норм чинного 
законодавства 

лютий Гриценко О. Г. 

Засідання адміністративної комісії Положення про 
комісію 

впродовж року Шевченко В. В. 

5. Масові заходи: 
Заходи з нагоди державних свят, Дня захисту дітей, Івана 
Купала, Дня знань, Останнього дзвінка, випускних 
вечорів, тощо (із врахуванням воєнного стану та 

 впродовж року відділ освіти, 
культури, туризму, 
молоді, спорту; 
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протиепідемічної ситуації) КЗ «Центр культури 
та дозвілля 
Руськополянської 
сільської ради» 

Заходи до Дня сіл Руська Поляна, Геронимівка, Дубіївка 
(із врахуванням воєнного стану та протиепідемічної 
ситуації) 

 впродовж року КЗ «Центр культури 
та дозвілля 
Руськополянської 
сільської ради» 

Заходи до Дня людей похилого віку 
(із врахуванням воєнного стану та протиепідемічної 
ситуації) 

 вересень-
жовтень 

КЗ «Центр культури 
та дозвілля 
Руськополянської 
сільської ради» 

Літературно-тематичний вечори, читання, презентації, 
виставки, тощо (із врахуванням воєнного стану та 
протиепідемічної ситуації) 

 впродовж року КЗ «Центр культури 
та дозвілля 
Руськополянської 
сільської ради»; 
відділ освіти, 
культури, туризму, 
молоді, спорту 

6. Загальні питання 
Забезпечення інформування райдержадміністрації про 
суспільно-політичну та безпекову ситуацію, основні 
події соціально-економічного життя громади 

 потижнево Гриценко О. Г. 

Аналіз суспільно-політичних процесів та безпекової 
ситуації у громаді 

 потижнево Гриценко О. Г. 

 
 
Секретар виконавчого комітету                                                                      Надія ШПАК 


	ПЛАН РОБОТИ
	Про підготовку об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період  2023-2024 років

