
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

27 сесія                     VІІІ скликання 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

07 березня 2023 року                                                                               № 27-__/VІІІ 

 
Про затвердження Плану роботи  

Руськополянської сільської ради на 2023 рік 

 

 

Відповідно пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями ради, 

сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План роботи Руськополянської сільської ради на                     

2023 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської 

ради Шпак Н. А. 

 

 

Сільський голова                       Олег ГРИЦЕНКО 
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                                                                                                                                                  Додаток  

до рішення  

Руськополянської сільської ради  

від 07.03.2023 №27-___/VІIІ 

 

План роботи 

Руськополянської сільської ради на 2023 рік 

 
№ 

з/п 

Назва та зміст  заходів Обґрунтування 

необхідності здійснення 

заходів 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

За виконання 

Примітка 

І. Проведення сесії сільської ради 

1 Звіт сільського голови за 

2022 рік 

п. 9 ч. 1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

І квартал 

 

Сільський голова під час дії 

воєнного стану 

шляхом 

оприлюднення 

на сайті 

громади 

2 Звіт старости с. Дубіївка про 

роботу за 2022 рік 

п. 6 ст.541 Закону України 

«Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

1 квартал 

 

Староста с. Дубіївка під час дії 

воєнного стану 

шляхом 

оприлюднення 

на сайті 

громади 

3 Про хід виконання місцевих 

програм 

п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Впродовж 

року 

 

Відділи Виконавчого 

комітету, постійні комісії 

ради 

 



4 Про роботу комунальних 

закладів 

 2 квартал 

 

Директора комунальних 

закладів  

 

 

5 Про роботу закладів освіти  

територіальної громади 

Закон України «Про  

освіту» 

 

3 квартал 

 

Спеціаліст         відділу 

освіти, культури, туризму, 

молоді, спорту 

 

6 Про затвердження структури 

та загальної чисельності 

працівників апарату 

Руськополянської сільської 

ради, структурних підрозділів 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради та умов оплати праці 

сільського голови, секретаря, 

заступників сільського 

голови, старости на 2024 рік 

п. 5 ч. 1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні 

4 квартал 

 

Відділ планування, 

бухгалтерського обліку та 

звітності; постійна комісія 

з питань бюджету, 

фінансів, планування 

соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

 

 

 

8 Про виконання місцевого 

бюджету  

п. 23 ч. 1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні 

За 

відповідний 

квартал 

Фінансове управління; 

постійна комісія з питань 

бюджету, фінансів, 

планування соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

 

9 Про місцевий бюджет на 

2024 рік 

п. 23 ч. 1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні 

4 квартал 

 

Фінансове управління; 

постійна комісія з питань 

бюджету, фінансів, 

планування соціально-

 



економічного розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

10 Про цільові програми на 2024 

рік 

п. 22, ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

4 квартал 

 

Відділи виконавчого 

комітету 

Постійні комісії 

 

11 Про План діяльності з 

підготовки проєктів 

регуляторних актів та заходів 

з відстеження їх 

результативності на 2024 рік 

Закон України «Про засади 

державної регуляторної 

політики  у сфері 

господарської діяльності» 

 

До 15 

грудня  

Юридичний відділ; 

постійна комісія з питань 

прав людини, законності, 

правопорядку, протидії 

корупції, депутатської 

діяльності, етики та 

регламенту 

 

12 Про План роботи сільської 

ради на 2024 рік 

п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

4 квартал 

 

Секретар сільської ради 

 

 

13 Про внесення змін до 

місцевого  бюджету на 2023 

рік 

 

п. 23 ч. 1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні 

Протягом 

року 

Фінансове управління; 

постійна комісія з питань 

бюджету, фінансів, 

планування соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

 

14 Про регулювання земельних 

відносин  

п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

Протягом 

року 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

 



комунального 

господарства; постійна 

комісія з питань земельних 

відносин, 

природокористування, 

планування території, 

будівництва, архітектури, 

благоустрою та охорони 

навколишнього 

середовища 

ІІ. Засідання постійних комісій 

1 Попередній розгляд питань 

порядку денного сесій, 

підготовка висновків з цих 

питань 

ст. 47 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» 

Протягом 

року 

Постійні комісії ради  

ІІІ. Організаційне забезпечення діяльності ради 

1 Організаційне забезпечення 

проведення засідань 

постійних комісій сільської 

ради 

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні», Регламент 

сільської ради, Положення 

про постійні комісії  

Протягом 

року 

Секретар сільської ради 

Голови постійних комісій 

сільської ради 

 

2 Організаційне забезпечення 

проведення пленарних 

засідань сільської ради 

Регламент сільської ради Протягом 

року 

Секретар сільської ради 

 

 

3 Здійснення контролю за 

ходом виконання рішень 

сільської ради 

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні», Регламент 

сільської ради 

Протягом 

року 

Сільський голова 

Секретар сільської ради 

Голови постійних комісій 

Визначені особи, відділи 

чи структурні підрозділи 

 



згідно з прийнятими 

рішеннями 

4 Надання консультативно-

методичної допомоги 

депутатам сільської ради з 

питань здійснення 

повноважень, підготовки 

проектів рішень сільської 

ради тощо 

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні», Регламент 

сільської ради 

Постійно Секретар сільської ради 

 

 

5 Аналіз та узагальнення заяв, 

звернень та скарг фізичних та 

юридичних осіб до депутатів 

сільської ради щодо 

поліпшення діяльності 

органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування 

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» 

За 

підсумками 

року 

Секретар сільської ради 

Депутати сільської ради 

 

 

6 Аналіз стану участі депутатів 

сільської ради у засіданнях 

постійних комісій, пленарних 

засіданнях сільської ради 

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні», Регламент 

сільської ради 

За 

підсумками 

року 

Секретар сільської ради 

 

 

7 Інформаційне забезпечення 

депутатської діяльності 

Регламент сільської ради Постійно Секретар сільської ради  

8 Виконання доручень 

сільської ради. Робота в 

робочих групах, комісіях 

 

 

 

Регламент сільської ради Протягом 

року 

Секретар сільської ради 

Депутати сільської ради 

 



ІV. Організаційні заходи 

1 Підготовка та проведення 

днів сіл громади, державних, 

релігійних та професійних 

свят 

Відповідно до плану 

роботи КЗ «Центр 

культури та дозвілля 

Руськополянської сільської 

ради» на 2023 рік 

постійно  Сільський голова, директор 

КЗ «Центр культури та 

дозвілля Руськополянської 

сільської ради», староста 

 

2 Робота з жителями громади, 

ведення прийому громадян 

Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні», Регламент 

сільської ради 

Постійно Сільський голова, депутати 

ради 

 

V.  Навчання працівників виконавчого апарату, надання практичної та методичної допомоги 

1 Проведення навчання 

депутатів сільської ради  

на  вебінарах, семінарах  Впродовж 

року 

Депутати ради  

2 Навчання сільського голови 

та секретаря сільської ради  

на  вебінарах, семінарах та 

курсах підвищення 

кваліфікації 

Постійно 

 

 

Сільський голова, секретар  

 

 

        Секретар сільської ради                                                                                                                          Надія ШПАК 


