УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХУІІІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
20 грудня 2018 року

№381 -УІІ

Про план роботи сільської ради
на 2019 рік.
Керуючись ст.26 п.7 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.План роботи сільської ради на 2019 рік затвердити. \ План
роботи додається \.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря
сільської ради Загнетко І.С.

Сільський голова

В.М.Задніпровський

Затверджено:
рішенням ХХХУІІІ сесії УІІ скликання
20.12.2018 р №381 -УІІ
ПЛАН РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2019 РІК
ПРОВЕСТИ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ХХХІХ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
Січень місяць
1.Про виконання бюджету сільської ради за 2018 рік.
2.Земельні питання.
ХL СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
Квітень місяць
1.Звіт сільського голови за 2018 рік
2.Про роботу комісії з питань депутатської діяльності, етики та
правопорядку.
3.Про роботу комісії з питань освіти, культури та дозвілля молоді.
ХLІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
Липень місяць
1.Про роботу дільничного інспектора на території сільської ради.
2.Про роботу комісії з питань планування, фінансування бюджету
та соціальних питань.
ХLІI СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
Жовтень місяць
1.Про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2018 року.
2.Про роботу комісії з питань с/ г та земельної реформи.
ХLIII СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
грудень місяць
1.Про сільський бюджет на 2019 рік.

Затверджено:
рішенням ХХХУІІІ сесії УІІ скликання
від 20.12.2018 року №381-УІІ
ПРОВЕСТИ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
СІЧЕНЬ М-ЦЬ
1.Про розгляд справ, щодо скоєння адміністративного правопорушення.
ЛЮТИЙ М-ЦЬ
1.Про роботу сільської ради із зверненнями громадян.
БЕРЕЗЕНЬ М-ЦЬ
1.Про роботу ДНЗ на території сільської ради.
2.Про план роботи на ІІ квартал 2019 року
КВІТЕНЬ М-ЦЬ
1.Про затвердження заходів по святкуванню травневих свят
ТРАВЕНЬ М-ЦЬ
1.Про літній відпочинок дітей у період літніх канікул.
ЧЕРВЕНЬ М-ЦЬ
1.Про затвердження заходів щодо збереження врожаю від пожарів.
2.Про план роботи на ІІІ квартал 2019 року
ЛИПЕНЬ М-ЦЬ
1.Про затвердження заходів до Дня незалежності України.
СЕРПЕНЬ М-ЦЬ
1.Про підготовку шкіл, розташованих на території сільської ради до нового
2019-2020 навчального року
2.Про підготовку установ і організацій сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.
ВЕРЕСЕНЬ М-ЦЬ
1.Про затвердження заходів протипожежної безпеки в осінньо-зимовий період
організацій і установ сільської ради.
2.Про затвердження плану інвентаризації установ і організацій сільської ради.
3. Про план роботи сільської ради на ІУ квартал 2019 року
ЖОВТЕНЬ М-ЦЬ
1.Про роботу комісії у справах неповнолітніх.
ЛИСТОПАД М-ЦЬ
1.Про роботу адміністративної комісії
ГРУДЕНЬ М-ЦЬ
1.Про уточнення погосподарських книг на 01.01.2019 року.
2.Про затвердження заходів щодо безаварійного пропуску осінньо –
зимових дощових паводків і весняної повені на території Іванівської
сільської ради.
3.Про затвердження об»єктів сільської ради для застосування праці засуджених,
що відбувають покарання у виді громадських робіт
Сільський голова

В.М.Задніпровський

