
 

 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять сьома сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22  грудня  2017 року                                                                        № 372 

Про План роботи Власівської 

селищної ради на 2018 рік 

 

Заслухавши інформацію селищного голови Бабаченка А.Г., відповідно до 

частини 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Власівська селищна рада     

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити План роботи Власівської селищної ради на 2018 рік 

(додається). 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення селищної ради від 

13.12.2016 № 205 «Про План роботи Власівської селищної ради на 2017 рік». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову та 

голів постійних комісій. 

 

 

       

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 

 
 

  



 

 

 

 

Додаток 

до рішення селищної ради  

від  22 грудня 2017  № 372 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

ВЛАСІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  

НА 2018 РІК 

 
1. Питання, які вносяться на розгляд сесій селищної ради: 

Січень - Червень  2018 року 

1. Про виконання селищного бюджету за 2017 рік. 

2. Про виконання програми соціально-економічного розвитку селища на 

2017 рік. 

3. Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік. 

4. Бюджетні питання. 

5. Земельно-комунальні питання. 

Липень – Грудень  2018 року 

1. Про виконання селищного бюджету за півріччя 2018 року. 

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

3. Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік. 

4. Про селищний бюджет на 2019 рік. 

5. Бюджетні питання. 

6. Земельно-комунальні питання. 

 

2. Питання, які розглядатимуться на сесіях у разі необхідності та 

надходженні відповідних подань  

1. Питання, визначені законодавством України і пов’язані з організацією роботи 

селищної ради сьомого скликання.  

2. Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік. 

3. Питання щодо управління комунальним майном селищної ради. 

4. Питання, що стосуються регулювання земельних відносин. 

 

3  Підготовка і проведення засідань постійних комісій селищної ради 

Розгляд питань згідно планів роботи постійних комісій ради. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Питання, які розглядатимуться на засіданнях постійних комісій 

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою 

попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і 

культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і 

бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей 

господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які 

вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують 

висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і 

співдоповідями. 

Крім питань порядку денного пленарного засідання селищної ради, а 

також питань, у підготовці до розгляду і обговоренні яких беруть участь 

постійні комісії селищної ради, на їх засіданнях розглядаються інші актуальні 

питання (за окремими планами). 

 

5. Робота селищної ради в міжсесійний період. 

1. Участь у заходах, зборах громадян, що проводитимуться на території 

селищної ради.   

2. Інформування населення про роботу ради (прийняті рішення та хід їх 

виконання).  

3. Участь в організації та проведенні в селищі Власівка заходів щодо 

відзначення державних, професійних, інших свят та пам’ятних дат. 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 


