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                                                                                               ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 
21.12.2018 р.
смт. Чупахівка
                
Про затвердження плану роботи
 селищної ради на 2019 рік
                  
                  Заслухавши  інформацію  секретаря  селищної  ради  Маслюка 
М.М. ,  керуючись  ст. 26   Закону  України  “Про місцеве самоврядування в 
Україні”  Чупахівська  селищна рада вирішила  :

 

  1 . Затвердити  план  роботи  селищної ради  на 2019 рік  з правом  
змін та   доповнень  протягом року. ( план додається).

                 Селищний голова                                  О.В.Кужель     

перевірено  головний спеціаліст  
юрисконсульт Батюк К. Ф. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 14 сесії 7 скликання 

Чупахівської селищної ради
від 21.12.2018 року

ПЛАН
роботи селищної ради на 2019 рік

І. Перелік основних питань для розгляду на пленарних засіданнях ради
І квартал

1.Звіт про виконання селищного бюджету за 2018 рік.
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
2.Про організацію закупівель товарів, робіт та послуг за кошти селищного бюджету на
2019 рік
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
3. Земельні питання
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-       
                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,
                                                                      підприємництва та земельних відносин

ІІ квартал
1.Про криміногенну ситуацію в селищі та роботу правоохоронних органів по захисту 
правопорядку.
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з питань прав людини, правопорядку,  
                                                                     етики, депутатської діяльності, охорони  
                                                                      навколишнього середовища
2. Про роботу виконавчого комітету в міжсесійний період
                                                                      Готують: виконком селищної ради
3. Про хід виконання Програм, які фінансуються із селищного бюджету в 2019 році
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
4.  Про  роботу  виконкому  по  впорядкуванню  та  благоустрою  присадибних  ділянок,
прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та вулиць селища
                                                                     Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                     комісія з питань прав людини, правопорядку,  
                                                                     етики, депутатської діяльності, охорони  
                                                                     навколишнього середовища
5. Про раціональне використання земель на території селищної ради
                                                                     Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-       
                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,
                                                                      підприємництва та земельних відносин
6. Земельні питання
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-       
                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,
                                                                      підприємництва та земельних відносин
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ІІІ квартал
1.Про ефективне використання об’єктів комунальної власності                                                
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-       
                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,
                                                                      підприємництва та земельних відносин, постійна
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
2.Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку селища за перше
півріччя 2019 року
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
3. Звіт про виконання селищного бюджету за перше півріччя 2019 року
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
4. Звіти постійних комісій про роботу
                                                                      Готують: постійні комісії Чупахівської селищної  
                                                                       ради
5. Земельні питання
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-       
                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,
                                                                      підприємництва та земельних відносин

IV квартал
1. Про проект Програми економічного та соціального розвитку на 2020 рік
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
2. Про проект бюджету селищної ради на 2020 рік
                                                                       Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
3. Звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
4.Про орієнтовний план роботи селищної ради на 2020 рік
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійні    
                                                                      комісії
5. Звіти постійних комісій селищної ради
                                                                       Готують: постійні комісії
6. Земельні питання
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-       
                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,
                                                                      підприємництва та земельних відносин
ІІ. Розгляд поточних питань.
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ІІІ.  Діяльність  селищної  ради  та  її  виконавчого  комітету  з  підготовки  проектів
регуляторних актів

№ П/П Вид проекту Назва проекту Ціль
прийняття

Строк
підготовки

Розробник
проекту

1 Рішення селищної ради Про  встановлення
ставок  єдиного
податку  для
фізичних  осіб-
підприємці,  які
застосовують
спрощену  систему
оподаткування  на
території
Чупахівської
селищної ради

Поповнення
бюджету
селища

1-2 квартал Виконком
селищної ради

2 Рішення селищної ради Про  встановлення
податку  на
нерухоме  майно
відмінне  від
земельної  ділянки
на  території
Чупахівської
селищної ради

Поповнення
бюджету
селища

1-2 квартал Виконком
селищної ради

3 Рішення селищної ради Про  встановлення
ставок  та  пільг  зі
сплати  земельного
податку  на
території
Чупахівської
селищної ради

Поповнення
бюджету
селища

1-2 квартал Виконком
селищної ради

4 Рішення селищної ради Про  встановлення
податку на майно(в
частині
транспортного
податку)на
території
Чупахівської
селищної ради

Поповнення
бюджету
селища

1-2 квартал Виконком
селищної ради

5 Рішення селищної ради Про  встановлення
розміру  ставки
збору  за  місця  для
для  аркування
транспортних
засобів  на
майданчиках  для
платного
паркування  в  смт
Чупахівка

Поповнення
бюджету
селища

1-2 квартал Виконком
селищної ради

6 Рішення селищної ради Про  встановлення
туристичного збору
на  території
Чупахівської
селищної ради

Поповнення
бюджету
селища

1-2 квартал Виконком
селищної ради

IV. Організаційно-масові питання
1.Підводити підсумки організаційно-масової роботи селищної ради за півріччя

25



26

2. Організувати та провести загальні збори представників громади селища, узагальнити
пропозиції, критичні зауваження, висловлені на зборах
3.  Провести навчання для працівників  апарату селищної  ради,  керівників  комунальних
підприємств, депутатів ради з питань декларування доходів
4. Організувати і провести звіти депутатів селищної ради перед виборцями, узагальнити
критичні зауваження і пропозиції, висловлені виборцями під час зустрічей з депутатами
селищної ради
5.Координувати роботу постійних комісій селищної ради, надавати практичну допомогу в
організаційній діяльності
6.Провести перевірку юридичних знань апарату селищної ради
7.Забезпечити проведення засідань комісій при селищній раді
8.Контролювати хід виконання Указів Призедента України, Постанов Кабінету Міністрів
України,  розпоряджень  райдержадміністрації,  районної  ради  та  власні  рішення  та
розпорядження
9.Вести постійну роботу по попередженню правопорушень та злочинності  на території
селищної ради, забезпечення правопорядку.
10.Проводити  організаційну  роботу  по  поповненню  бюджету  селищної  ради,  збір
місцевих податків та зборів
11.Провести на території селищної ради організаційно-масові заходи та свята.
V.Навчання депутатів селищної ради
1.Податкове законодавство України
2.Законодавство України про землю
3.Законодавство України про житло
4.Укази Президента України, Постанови Кабінету України
5.Практика використань депутатських запитів та звернень
6.Бюджетний кодекс
VI. Взаємодія з апаратом селищної ради та виконкомом
1.Щомісячно проводити засідання виконавчого комітету.
2.Проводити засідання постійних комісій, засідання громадських організацій
3.Проводити навчання депутатів селищної ради та навчання апарату селищної ради
VIІ.Робота депутатів Чупахівської селищної ради на виборчих округах

Секретар селищної ради                                          М.М.Маслюк
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