
                                                                                                                                                                                        

                                                 БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                            ІІ  сесія  УІІІ  скликання 

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 24  грудня 2020 року  № 2/4 

         с.Боратин 

         
Про план роботи Боратинської  

сільської ради на 2021 рік 

 

Відповідно до статті 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити план роботи Боратинської сільської ради  на 2021 рік згідно з додатком. 

2. Дозволити сільському голові, постійним комісіям сільської ради при необхідності 

вносити  зміни та доповнення до плану роботи сільської ради . 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської 

ради. 

 

 

 

Боратинський сільський голова                  Сергій  ЯРУЧИК  

Людмила Сахан    



                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                            рішення сільської ради   

                                                                                         від  24. 12.2020  № 2/4 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Боратинської сільської ради 

на 2021 рік 

  

 І. Розглянути на сесіях сільської ради: 

 

                                                           І квартал 

1. Про виконання сільського бюджету на 2020 рік. 

Готують: виконавчий комітет сільської ради, відділ                                     

фінансів, постійна  комісія з питань  фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку та інвестицій 

 2. Звіт сільського голови «Про виконання Програми економічного та соціального 

розвитку сільської ради на 2020 рік» 

Готують: виконавчий комітет сільської ради, постійні  

комісії сільської ради, сільський голова, відділ фінансів,    

секретар ради, спеціаліст-юрисконсульт 

3. Про Програму  економічного  та  соціального  розвитку  сільської ради  на  2021  рік 

Готують: виконавчий комітет сільської ради, постійні 

комісії сільської ради, сільський голова, відділ фінансів, 

відділ проектної діяльності та промоції, секретар ради, 

спеціаліст-юрисконсульт 

 4. Розгляд земельних питань                                                      

Готують: відділ земельних ресурсів, кадастру і                                        

екологічної безпеки, постійна комісія з питань земельних 

відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології, спеціаліст-юрисконсульт 

                                                         ІІ квартал  



  

1. Про встановлення  місцевих податків і зборів на території Боратинської сільської ради на 

2021 рік. 

Готують: відділ фінансів, спеціаліст-юрисконсульт, відділ 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки, 

постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування    

                                                       соціально-економічного розвитку та інвестицій  

2. Про внесення змін до  рішення сільської ради «Про сільський бюджет на  2021 рік». 

                                                       Готують: відділ фінансів, відділ бухгалтерського обліку та  

                                                       звітності, спеціаліст-юрисконсульт,  постійна комісія з  

                                                       питань фінансів, бюджету, планування   соціально- 

                                                       економічного розвитку та інвестицій  

3. Розгляд земельних питань                                                       

Готують:  відділ земельних ресурсів, кадастру і екологічної 

безпеки, постійна комісія з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, 

спеціаліст-юрисконсульт 

 

                                  

                                                            ІІІ квартал 

 

1. Про виконання сільського бюджету за І півріччя 2021 року. 

Готують: відділ фінансів, відділ бухгалтерського обліку та 

звітності, спеціаліст-юрисконсульт, постійна комісія 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку та інвестицій  

2.  Про стан охорони громадського порядку та боротьбу зі злочинністю на території 

сільської ради. 

Готують: спеціаліст-юрисконсульт. постійна комісія з 

питань регламенту, депутатської діяльності , етики, прав 

людини, законності, співробітництва та  молодіжної 

політики 

3. Про внесення змін до  рішення сільської ради «Про сільський бюджет на  2021 рік». 



Готують: відділ фінансів, відділ бухгалтерського обліку та  

звітності, спеціаліст-юрисконсульт,  постійна комісія з 

питань фінансів, бюджету, планування   соціально-

економічного розвитку та інвестицій  

 

4. Розгляд  земельних питань                                                       

Готують:  відділ земельних ресурсів, кадастру і екологічної              

безпеки, постійна комісія з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології, 

спеціаліст-юрисконсульт 

 

                                                            ІV квартал    

  

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

                                                      Готують: відділ фінансів, відділ бухгалтерського обліку та 

звітності, спеціаліст-юрисконсульт,  постійна комісія з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку та інвестицій  

 2. Звіт сільського голови про роботу виконавчого комітету сільської ради за 2021 рік 

Готують: виконавчий комітет сільської ради, сільський 

голова, секретар сільської ради, спеціаліст-юрисконсульт  

3. Про сільський бюджет на 2022 рік. 

Готують: відділ фінансів, відділ бухгалтерського обліку та 

звітності, спеціаліст-юрисконсульт,  постійна комісія з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку та інвестицій  

 

3. Про план роботи сільської ради на 2022 рік. 

Готують: постійні комісії сільської ради, сільський голова            

секретар ради, спеціаліст-юрисконсульт  

4. Розгляд земельних питань.                                                      



Готують:  відділ земельних ресурсів, кадастру і екологічної               

безпеки, постійна комісія з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології,  

                                                       спеціаліст-юрисконсульт. 

 

 

ІІ. Розглянути на засіданнях постійних комісій 

сільської ради 

 

Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та                   

інвестицій 

І квартал 

1. Про виконання сільського бюджету  на  2020 рік. 

2. Про стан дотримання зобов’язань щодо сплати орендної плати за землі запасу, 

резервного та водного фондів сільської ради. 

3. Про виконання Програми економічного та соціального розвитку сільської ради на 2020 

рік 

4. Про проект Програми економічного та соціального розвитку сільської ради на 2021 рік. 

ІІ квартал 

1. Про виконання сільського бюджету за І квартал 2021 року 

2. Про внесення змін до рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2021 рік» 

ІІІ квартал 

1. Про виконання сільського бюджету за І півріччя  2021 року. 

2. Про внесення змін до рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2021 рік» 

ІУ квартал 

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

2. Про внесення змін до рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2021 рік» 

3. Про сільський бюджет на 2022 рік. 

 

 

 

 



Комісія з питань регламенту, депутатської  діяльності, етики,  прав людини, 

законності, співробітництва та молодіжної політики 

І квартал 

1. Про виконання Програми економічного та соціального розвитку сільської ради на 2020 

рік 

2. Про Програму економічного та соціального розвитку сільської ради на 2021 рік 

ІІ квартал 

1. Про стан забезпечення житлом дітей сиріт та дітей позбавлених  батьківського 

піклування  та осіб  з їх числа на території сільської ради. 

ІІІ квартал 

1. Участь у підготовці питання «Про стан охорони громадського порядку та боротьбу зі 

злочинністю на території сільської ради» на розгляд сесії сільської ради. 

ІУ квартал 

1. Про організацію дозвілля молоді на території сільської ради. 

 

Комісія з питань  земельних відносин, природокористування, сільського господарства 

та екології. 

І квартал 

1. Про виконання Програми економічного та соціального розвитку сільської ради на 2020 

рік. 

2. Про Програму економічного та соціального розвитку сільської ради на 2021 рік. 

3. Участь у підготовці питань з земельних відносин на розгляд сесії сільської ради. 

ІІ квартал 

1. Про санітарний стан та  благоустрій сіл сільської ради. 

2. Участь у підготовці питань з земельних відносин на розгляд сесії сільської ради. 

ІІІ квартал 

2. Про стан сплати земельного податку на території сільської ради. 

3. Участь у підготовці питань з земельних відносин на розгляд сесії сільської ради. 

ІУ квартал 

1. Про хід виконання Програми охорони  навколишнього природного середовища на 2018-

2021 роки». 

2. Участь у підготовці питань з земельних відносин на розгляд сесії сільської ради. 

 



Комісія з гуманітарних питань 

І квартал 

1. Про виконання Програми економічного та соціального розвитку сільської ради на 2020 

рік. 

2. Про Програму економічного та соціального розвитку сільської ради на 2021 рік. 

 

ІІ квартал 

1. Про стан роботи з питань підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на території сільської ради. 

ІІІ квартал 

1. Про стан медичного обслуговування населення сільської ради. 

2. Про організацію оздоровлення дітей   і підлітків в літній період 2021 року.  

ІУ квартал 

1. Про виконання Закону України «Про охорону дитинства» та роботу із сім′ями, в яких 

виховуються діти.                                                                                                                                                  

 

Комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,            

благоустрою енергозбереження та будівництва. 

І квартал 

1. Про виконання Програми економічного та соціального розвитку сільської ради на 2020 

рік 

2. Про Програму економічного та соціального розвитку сільської ради на 2021 рік. 

ІІ  квартал 

1. Про наведення належного санітарного стану та благоустрою на території сільської ради.     

ІІІ  квартал 

1. Про підготовку об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-

зимовий період 2021/2022 років.         

ІУ квартал 

1.  Про заходи по боротьбі зі сніговими заметами на дорогах в населених пунктах сільської 

ради. 

                                         



ІІІ. Основні організаційні  заходи 

Проведення днів депутата на округах    

 

Раз у квартал   

Депутати  сільської ради                                          

 

Проведення засідань  постійних комісій 

сільської ради 

В міру потреби, але не рідше одного разу  у 

квартал      

                                                            

Виконавчий  апарат сільської ради, 

голови постійних комісій 

Проведення  організаційної роботи  щодо 

забезпечення заходів по    відзначенню 

державних та професійних свят, визначних 

подій 

Постійно 

                                                            

Виконавчий  апарат сільської ради, 

виконавчий комітет, керівники сільських 

організацій і установ 

  

  

  

 

 

 

 

 


