
  

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

16 СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

 

22 грудня 2021 року          с. Судилків              № 10 
 

 

Про план роботи сільської ради на 2022 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення ефективної діяльності сільської ради у 2022 році, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план роботи сільської ради та її виконавчого комітету на 2022 рік 

згідно додатку (додається). 

2. Дозволити сільському голові Тетяні Котик та постійним комісіям ради при 

необхідності вносити зміни та доповнення до плану роботи.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова 

комісії Валентина ТИХОНЮК). 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                       Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1 

                                                                    до рішення сільської ради   

                                              від 22.12.2021 року № 10 

 

ПЛАН 

РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 І квартал 

1. Звіт про виконання сільського бюджету за  2021 рік. 

2. Про внесення змін до сільського бюджету  на 2022 рік. 

3. Розгляд земельних питань. 
 

ІІ квартал 

1.Звіт про виконання сільського бюджету за І квартал 2022 року. 

2. Про внесення змін до  сільського бюджету на 2022 рік . 

3. Про встановлення на території  сільської ради податків  та зборів на 2022 рік. 

4. Розгляд земельних питань. 

ІІІ квартал  

 

1. Звіт про виконання сільського бюджету за І півріччя 2022 року. 

2. Про внесення змін до  сільського бюджету на 2022 рік. 

3. Розгляд земельних питань. 

ІV квартал 

 

1.Про затвердження програми  соціально-економічного  та культурного розвитку 

сільської ради на 2023 рік. 

2.Звіт про виконання сільського бюджету за  9 місяців 2022 року. 

3. Про внесення змін до  сільського бюджету на 2022 рік . 

4. Про бюджет сільської ради на 2023 рік. 

5. Про план роботи  сільської ради  на 2023 рік. 

6.Про план діяльності з підготовки та перегляду проектів  регуляторних актів 

сільської ради на 2023 рік. 

7. Розгляд земельних питань. 

  

   

Секретар  сільської  ради                                                                         Алла ТОВСТЮК  

  

  

  

  

 


