
                                            

 

     
УКРАЇНА

ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від  25  січня  2018 року              №   8                 18  сесія 1 скликання
с. Чорноморка

Про виконання плану  роботи  за 
2017 рік та затвердження плану роботи  
Чорноморської  сільської ради на 2018 рік.

Відповідно  до  пункту  7   частини  1  статті  26   Закону  України  “  Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,   заслухавши  інформацію  сільського  голови  Дмитренко  А..А.
щодо виконання плану роботи  сільської ради за 2017 рік, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  сільського голови Дмитренко А..А. щодо виконання плану роботи
сільської ради за 2017 рік, взяти до відома.

2. Вважати план робота сільської ради   на  2017 рік виконаним.
3. Затвердити план роботи сільської ради на 2018 рік.
\ додається \.
4.   Припинити дію рішення  3 сесії  першого скликання  № 5  від 31.01 2017 року 

«Про затвердження плану роботи  Чорноморської  сільської ради на 2017 рік», як такого, що 
виконане..

5.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення   повкладається  на  постійну  комісію
сільської  ради   з  питань  прав  людини,  законності,  депутатської  діяльності  та   етики,
комунальної власності, медицини, освіти, культури та спорту;

Сільський голова                                                                                                        А.А.Дмитренко



ДОДАТОК 
до рішення сільської ради  
№  8  від 25 січня 2018року

ПЛАН   РОБОТИ
Чорноморської сільської ради на 2018 рік

І  квартал:
1) Звіт  сільського голови про роботу  Чорноморської сільської ради  у 2017 році.
2) Звіт про виконання сільського бюджету за 2017 рік та  затвердження річного звіту

Чорноморської сільської ради за 2017 рік.
3) Про сільський бюджет на 2018 рік.
4) Про  затвердження  сільської  Програми  «Про  розвиток  освіти»  по  Чорноморській

сільській раді на 2018 -  2020 роки
5) Про місцеві податки та збори.
6) Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2018

році.
7) Про  добровільне  об’єднання  Чорноморської  та  Куцурубської  об’єднаних

територіальних  громад   та   територіальних   громад   Кам’янської  та  Покровської
сільських рад у  сільську об’єднану територіальну громаду.  

ІІ  квартал:
1) Про стан виконання бюджету  за 2018 рік
2) Про  затвердження  програми  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних

ситуацій техногенного  та природного характеру, оперативного реагування на них у
Чорноморській сільській раді на території  Чорноморської об’єднаної територіальної
громади на 2018 -2020 роки.

3) Про внесення змін та доповнень до комплексної  Програми  “ Здоров’я нації”  по
Чорноморській сільській раді.

4) Про встановлення ставок місцевих податків  по  Чорноморській ОТГ  на  2019  рік.
5) Про роботу зі звернення ми громадян за підсумками першого півріччя  2018 року.
6) Про внесення змін до Плану  соціально-економічного розвитку  Чорноморської ОТГ.

ІІІ   квартал:
1) Про стан виконання бюджету  за 2018  рік.
2) Про  розроблення    Програми  цивільного  захисту  населення  Чорноморської

об’єднаної  територіальної громади.
3) Про  затвердження  Програми   розвитку  культури  на  території   Чорноморської

об’єднаної територіальної громади  на 2018 – 2020 роки
4) Про хід виконання Програми профілактики злочинності, вдосконалення системи

захисту конституційних прав і свобод громадян, реалізації державної політики у
сфері  боротьби  з  незаконним  обігом  наркотичних  засобів  та  психотропних
речовин та прекурсорів по Чорноморській сільській раді на період  І  півріччя 2018
року

ІV  квартал:
1) Про стан виконання бюджету  за 2018 рік .
2) Про хід виконання Закону України  «Про звернення громадян».
3) Звіт про  роботу  постійних  комісій  сільської ради.
4) Звіти  про  проведену роботу старост  Чорноморської об’єднаної територіальної

громади  за  2018 рік.
4).  Звіт про роботу  відділу освіти, культури та спорту, дітей, сім’ї  та  молоді,  
       соціального захисту. 
5). Про  хід  виконання сільської Програми “Турбота»..

Сільський   голова                                                                                                    А.А.Дмитренко


