
 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

20 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

16 лютого 2018 року            с.Судилків                                 №  11 
 

 

Про затвердження плану роботи  

Судилківської сільської ради  

на І півріччя 2018 року 

 

           Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради , сільська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план роботи Судилківської сільської ради на І півріччя 2018 року  

(додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради 

А.П.Товстюк   та голів постійних комісій сільської  ради. 

 

 

 

             Сільський голова                                                                                           Т.М. Котик 



Додаток  

до рішення  сільської ради 

від  16 лютого 2018 року 

№11 

                                                               П Л А Н 

роботи Судилківської сільської ради 

на І півріччя 2018 року.  

 

І. Питання для розгляду на пленарних засіданнях сесій сільської  ради: 

 

1.1. звіт про виконання сільського бюджету  за   2017рік та за І квартал 2018     року; 

1.2. про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік;  

1.3. про місцеві податки і збори на 2019 рік; 

1.4. про встановлення на території Судилківської сільської ради плати за землю в частині 

земельного податку на 2019 рік та затвердження Порядку її справляння; 

1.5. про оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти 

1.6.  про затвердження статутів закладів загальної середньої освіти в новій редакції 

1.7. розгляд питань, пов’язаних з управлінням об`єктами комунальної  власності 

територіальної громади; 

1.8. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (в натурі) на місцевості; 

1.9. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі  (на місцевості). 

    

ІІ. Основні питання для розгляду на засіданнях 

постійних комісій  сільської  ради: 

 

2.1.    звіт про виконання сільського бюджету  за   2017рік та за І квартал 2018     року; 

2.2. про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік;  

2.3. про місцеві податки і збори на 2019 рік; 

2.4. про встановлення на території Судилківської сільської ради плати за землю в 

частині земельного податку на 2019 рік та затвердження Порядку її справляння; 

2.5. про оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти 

2.6. про затвердження статутів закладів загальної середньої освіти в новій редакції 

2.7. розгляд питань, пов’язаних з управлінням об`єктами комунальної  власності 

територіальної громади; 

2.8. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (в натурі) на місцевості; 

2.9. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі  (на місцевості); 

 

ІІІ. Взаємодія ради з іншими органами місцевого 

самоврядування, органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, 

установами, громадськими організаціями, політичними партіями, профспілками: 

 

3.1. здійснення виїздів в населені пункти громади з метою вивчення проблем, які потрібно 

вирішувати; 

3.2. участь депутатів та працівників сільської ради  в підготовці та реалізації проектів 

місцевого і регіонального розвитку та розвитку самоврядування; 

3.3. організація та проведення семінарів, навчання, круглих столів, обміну досвідом 

роботи для керівників і депутатів, інших працівників самоврядних органів; 



3.4. участь в сесіях обласної ради, колегіях обласної та районної державних адміністрацій, 

засіданнях комісій, робочих груп, нарадах, які будуть проводитись органами 

виконавчої влади у І півріччі 2018 року; 

3.5. направлення посадових осіб місцевого самоврядування на навчання і підвищення 

кваліфікації до центральних та регіональних навчальних закладів. 

 

                          ІV. Організаційно – масові заходи: 

 

4.1. організація заходів по відзначенню в громаді державних, професійних свят, інших 

урочистостей у І півріччі 2018 року (згідно календарних дат): 

 

                        V.  Забезпечення публічності і гласності 

                                     в діяльності  ради: 

 

5.1. висвітлення діяльності ради у засобах масової інформації шляхом публікації звітів, 

статей, інтерв’ю, надання коментарів про проведення сесій,  постійних комісій, 

поточну діяльність;  

5.2. оприлюднення на офіційному сайті сільської  ради звітів про проведення сесій, 

постійних комісій, інших заходів, результатів поіменного голосування депутатів, 

проектів і прийнятих радою рішень  та інших документів, відповідно до вимог Законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про доступ до публічної 

інформації». 

 

 

 

 

Секретар сільської ради          А.П.Товстюк 

 
 

 

 

 


