
                                                                        
 

                                                                     

                                              БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                               ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                  

                                                                  РІШЕННЯ 
 

22. 12. 2017   № 2/15 

      с. Боратин 

 

 

Про план роботи 

Боратинської сільської  

ради  на 2018 рік 

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  

      

В И Р І Ш И Л А: 

 

 

1. Затвердити план роботи Боратинської сільської ради на 2018 рік згідно з додатком. 

2. Дозволити сільському голові, головам постійних комісій вносити зміни та 

доповнення до Плану роботи Боратинської сільської ради  на 2018 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Сахан 

Л.А. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          С.О. Яручик  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сільської ради 

від 22.12.2017 № 2/15 

                                                                                                                      

ПЛАН РОБОТИ 

Боратинської сільської ради 

на 2018 рік 

  

 І. Питання, які передбачається винести на розгляд сесій сільської 

ради 

 

                                                           І квартал 

1. Про звіт про виконання сільського бюджету за 2017 рік. 

Готують: головний бухгалтер,  

постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку та  

залучення інвестицій 

2.Про звіт про виконання Програми економічного та соціального  розвитку  сільської 

ради  на  2017  рік. 

Готують: постійні комісії сільської ради, 

сільський голова, головний бухгалтер, секретар 

ради 

 

3. Про Програму  економічного  та  соціального  розвитку  сільської ради  на  2018  рік. 

Готують: виконком сільської ради, 

постійні комісії сільської ради, сільський голова, 

головний бухгалтер, секретар ради 

  

ІІ  квартал 

 

 1. Про затвердження ставок плати за землю та орендної плати на 2019 рік. 

 Готують: головний бухгалтер, начальник 

відділу земельних ресурсів, постійні комісії 

сільської ради 

2. Про затвердження місцевих податків і зборів на 2019 рік. 

Готують: головний бухгалтер, начальник відділу 

земельних ресурсів, постійні комісії сільської 

ради 

  

 

ІІІ квартал 

 

 

 1. Про виконання сільського бюджету за І півріччя 2018 року.     

Готують: головний бухгалтер, сільський голова 

2. Про стан виконання Програми економічного та  соціального   розвитку 

Боратинської  сільської ради на 2018рік за 6 місяців . 

                                                      Готують: виконком сільської рад, 

                                                       постійні комісії сільської ради, сільський голова, 

секретар ради 



  

                                                              ІV квартал    

  

1. Про Програму соціально-економічного розвитку Боратинської сільської ради на 2019 рік.                                                           

Готують: виконком сільської ради, 

постійні комісії сільської ради, головний 

бухгалтер,сільський голова, секретар ради 

 2. Про виконання сільського  бюджету за 9 місяців 2018 року. 

Готують: головний бухгалтер, сільський голова, 

секретар ради 

    3. Звіт сільського голови про роботу виконавчого комітету сільської ради за 2018 рік. 

                                                                   Готують: виконком сільської 

                                                                ради, сільський голова 

                                                               

4. Про план роботи сільської ради на 2019 рік. 

Готують: виконком сільської ради, 

постійні комісії сільської ради, секретар ради, 

сільський голова 

 

ІІ. Питання, які передбачається розглянути на засіданнях постійних 

комісій сільської ради 

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

залучення інвестицій 

 

І квартал 

1. Про виконання сільського бюджету  за  2017 рік. 

2. Про виконання Програми економічного та соціального розвитку сільської ради за 2017 

рік 

3. Про проект  Програми економічного та соціального розвитку сільської ради на 2018 

рік. 

ІІ квартал 

1. Про виконання сільського бюджету за І квартал 2018 року 

2. Про санітарний стан та благоустрій населених пунктів сільської ради. 

ІІІ квартал 

1. Про виконання сільського бюджету за І півріччя  2018 року. 

2. Про стан використання коштів спеціального фонду бюджету. 

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

резервного та водного фондів сільської ради. 

ІУ квартал 

1. Про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2018 року. 

2. Про проект  сільського бюджету на 2019 рік. 

3. Про проект Програми економічного та соціального розвитку сільської ради на 2019 рік. 

4. Про звіт про роботу комісії за 2018 рік. 

  

Комісія з питань депутатської  етики, дотримання прав людини, законності та соціального 

захисту населення 

І квартал 



1. Про проект Програми економічного та соціального розвитку сільської ради на 2018 рік 

2. Про роботу Боратинської сільської ради з соціального захисту населення у 2018 році. 

ІІ квартал 

1. Про режим роботи та його дотримання установами та підприємствами на території 

сільської ради. 

2. Про дотримання Правил благоустрою  жителями сільської ради та керівниками 

установ і підприємств , розміщених на території сільської ради. 

 

ІІІ квартал 

1. Про хід виконання депутатських запитів на протязі року. 

2. Про хід виконання Програми соціального захисту населення. 

ІУ квартал 

1. Про  звіт сільського голови. 

2. Про проект Програми економічного та соціального  розвитку сільської ради на 2019 

рік.  

3. Про звіт про роботу комісії за 2018 рік. 

Комісія з питань  земельних відносин, планування території, будівництва, благоустрою, 

охорони природи та екології 

І квартал 

1. Про звіт по виконанню Програми економічного та культурного розвитку сільської ради 

на 2017 рік. 

2. Про участь у підготовці питань з земельних відносин на розгляд сесією сільської ради.  

ІІ квартал 

1. .Про дотримання Правил благоустрою  жителями сільської ради та керівниками 

установ і підприємств , розміщених на території сільської ради. 

ІІІ квартал 

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

2.  Про стан надходження плати за землю з юридичних  та фізичних  осіб. 

ІУ квартал 

       1.   Про проект Програми економічного та соціального розвитку сільської ради на 2019 

рік. 

       2.    Про звіт про роботу комісії за 2018 рік. 

        

Комісія з питань освіти, медицини, культури, молоді та розвитку фізичної культури 

І квартал 

1. Про цільові програми щодо розвитку на території сільської ради освіти, медицини та 

культури у 2018 році 

2. Про проект Програми економічного та соціального розвитку сільської ради на 2018 

рік 

ІІ квартал 

1.Про хід виконання  Програми розвитку дошкільної освіти на території сільської ради 

на 2018 рік 

2. Про дозвілля молоді на території сільської ради. 

ІІІ квартал 

1. Про медичне обслуговування на території сільської ради. 



2. Про стан виконання Програми економічного та соціального розвитку сільської ради 

на 2018 рік за 6 місяців.. 

ІУ квартал 

        1. Про стан підготовки закладів на території ради до роботи в осінньо-зимовий період. 

2. Про роботу на території сільської ради з розвитку фізичної культури та спорту 

3. Про звіт про роботу комісії за 2018 рік. 

  

 

 

 


