
 
 

БОРАТИНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Виконавчий   комітет 

 

РІШЕННЯ 

 

 

30.12.2020   №  6                                                                       

   с. Боратин 

 

Про план роботи виконавчого комітету 

сільської   ради  на  2021  рік  

 

            Керуючись ст.  53   Закону   України  „ Про  місцеве   самоврядування  в  Україні”  

виконком  сільської  ради 

  

В И Р І Ш И В : 

 

         1. Затвердити   план  роботи  виконкому  сільської  ради  на  2021 рік  згідно  з  

додатком. 

          2. Дозволити сільському голові при необхідності  вносити зміни та доповнення до 

плану роботи виконкому сільської ради. 

           3. Контроль за виконання даного рішення покласти на  секретаря сільської ради 

Людмилу Сахан. 

 

 

 

Сільський    голова                                                                                         Сергій   ЯРУЧИК 

 

 

 
 

 

    

 
                                        
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         
Додаток 

                                                                                                        до рішення виконкому №  6  

                                                                                                               від 30.12. 2020  

                                          

П Л А Н 

роботи виконавчого  комітету сільської 

ради  на  2021  рік. 

 

 

         1.Питання, які передбачається розглянути на засіданнях виконкому. 

                                            

Січень 

 

         1.  Про виконання Програми  економічного і соціального розвитку та бюджету 

сільської ради на 2020 року. 

         2. Про затвердження  переліку видів оплачуваних громадських робіт.        

         3. Про затвердження  переліку об’єктів  та види робіт  для відбування  громадських 

робіт  засудженими  та порушниками, на яких накладено стягнення  у вигляді громадських 

робіт.      

Лютий 

                

           1. Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли у 2020 році.  

           2. Про стан медичного обслуговування населення  на території сільської ради. 

 

Березень 

 

          1. Про затвердження заходів з благоустрою на території  Боратинської сільської ради. 

           2. Про роботу  комунального  підприємства «Боратин» та виробничо-комунального 

підприємства «Грань». 

                

Квітень 

           1.  Про виконання Програми  економічного і соціального розвитку та бюджету 

сільської ради  за І квартал  2021 року. 

           2.  Про організацію роботи  щодо соціального  захисту населення на території 

сільської ради.  

Травень 

            1. Про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли  до сільської ради в І 

кварталі 2021 року. 

            2. Про організацію оздоровлення та відпочинку  дітей в літній період.  

 

Червень 

         1. Про стан профілактичної роботи щодо запобігання злочинів серед дітей та молоді 

на території сільської ради.  

          2. Про стан вчинення реєстрації актів цивільного стану на території сільської ради.   

                                

Липень 

           1. Про виконання Програми  економічного і соціального розвитку та бюджету 

сільради за І півріччя  2021 року. 

          2. Про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли  до сільської ради в І 

півріччі 2021 року. 

 



Серпень 

           1.  Про підготовку установ і організацій  сільської ради до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 років.  

            2. Про стан підготовки навчальних закладів розташованих на території сільської 

ради до нового навчального року.  

                                                         

Вересень 

            1. Про стан реалізації на території сільської ради  державної політики з питань 

захисту прав та законних інтересів  дітей-сиріт  та дітей позбавлених батьківського 

піклування, запобігання  дитячій бездоглядності, безпритульності, вчиненню дітьми 

правопорушень.   
           2.   Про організацію  харчування учнів  загальноосвітніх шкіл, що розміщені на 

території  сільської ради. 

                                                
Жовтень 

          1. Про виконання Програми  економічного і соціального розвитку та бюджету 

сільради за 9 місяців  2021 року. 

            2. Про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли  до сільської ради за 9 

місяців  2021 року. 

Листопад 

              1.  Про стан ведення військового обліку на території сільської ради та підготовку 

юнаків до служби в армії.  

             2. Про роботу закладів культури, які розміщені на території  сільської ради  

              

Грудень 

             1. Про проект бюджету  сільської ради на 2022 рік. 

             2. Про план роботи  виконавчого комітету на 2022 рік. 

 
 

Секретар  сільської ради                                                                                 Людмила Сахан 

 


