
УКРАЇНА    

Рожнятівська селищна рада                                                                                               

Івано-Франківської області                                                                                     

(п’ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 25 листопада 2021 року          смт.Рожнятів 

№ 458 - 15/2021                                                

 

Про затвердження плану роботи 

Рожнятівської селищної ради на 2022 рік  

 

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 26Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», селищна рада 

вирішила: 

1. Затвердити план роботи Рожнятівської селищної ради (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Рожнятівської 

селищної ради Тетяну Михайлишин. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                 Василь РИБЧАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сесії селищної ради  

від 25.11.2021 р. № 458 - 15/2021 

 

ПЛАН РОБОТИ 

РОЖНЯТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2022РІК 
 

I. ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ НА СЕСІЯХ РОЖНЯТІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ: 

 

І квартал 

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 2021 рік. 

2. Про виконання Плану соціально – економічного та культурного 

розвитку Рожнятівської селищної ради за 2021 рік та план на 2022рік. 

3. Про звіт про здійснення державної регуляторної політики в селищній 

раді. 

4. Про затвердження тарифів на послуги, які надаються Комунальним 

підприємством Рожнятівської селищної ради. 

5. Про хід виконання галузевих місцевих цільових програм. 

6. Про звіти старост про роботу в старостинських округах у 2021р. 

7. Питання управління комунальним майном. 

8. Питання врегулювання земельних відносин. 

9. Різне (запити, звернення,тощо). 

                                                            ІІ квартал 

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І квартал 

2022р. 

2. Про організацію оздоровчого періоду в освітніх закладах громади. 

3. Про готовність підприємств, закладів, розташованих на території 

селищної ради, до опалювального сезону 2022-2023 років. 

4. Про встановлення місцевих податків і зборів. 

5. Про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року. 

6. Про роботу КНП «Рожнятівська  багатопрофільна лікарня»  селищної 

ради. 

7. Питання управління комунальним майном. 

8. Питання врегулювання земельних відносин. 

9. Різне (запити, звернення,тощо). 

ІІІ квартал 

1. Про хід виконання плану соціально – економічного та культурного 

розвитку ТГ за перше півріччя 2022р. 

2. Про виконання селищного бюджету за ІІ квартал. 

3. Про внесення змін до селищного бюджету на 2022 рік 

4. Про стан дотримання боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Рожнятівського РВ УМВС в Івано – 

Франківській області 



5. Про стан поводження з ТПВ в населених пунктах ТГ. 

6. Про розвиток масового спорту в громаді. 

7. Питання управління комунальним майном 

8. Питання врегулювання земельних відносин 

9. Різне (запити, звернення,тощо) 

IV квартал 

1. Про виконання бюджету за ІІІ квартал 2022р.. 

2. Про селищний бюджет на 2023 рік. 

3. Про роботу комунальних  підприємств (закладів) селищної ради. 

4. Про звіт селищного голови. 

5. Про звіти постійних комісій селищної ради . 

6. Про виконання плану роботи селищної ради за 2022 рік. 

7. Про план роботи Рожнятівської селищної ради на 2023 рік. 

8. Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів 

Рожнятівської селищної ради на 2023 рік. 

9. Питання управління комунальним майном. 

10. Питання врегулювання земельних відносин. 

11. Різне (запити, звернення,тощо) 

 II.НАВЧАННЯ  ДЕПУТАТІВ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Правове навчання депутатів і працівників виконавчого комітету: 
1. Конституція України, закони України “ Про  статус депутатів місцевих рад”,  

«Про місцеве самоврядування в Україні» 
2. Закон України «Про запобігання корупції»,  Методичні рекомендації щодо 

заповнення е-декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру. 
3.Закон  України “ Про звернення громадян”. 
4.Ознайомлення депутатів з новими законодавчими документами та 

розпорядчими документами органів влади та місцевого самоврядування. 
Семінари: 
1. Проведення семінару з питань подання декларацій посадовими особами 

місцевого самоврядування та депутатами сільської ради 
2. Проведення короткотермінових семінарів з питань етики поведінки 

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів сільської ради. 
 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЯКІ ПРОВОДИТИМЕСЕЛИЩНА РАДА: 

- Підготовка і проведення  сесій, засідань постійних комісій ради. 
- Проведення особистого прийому громадян селищним головою, секретарем 

селищної ради, заступникам селищного голови, секретарем виконавчого 

комітету селищної ради. 
-  Проведення виїзних прийомів громадян в населених пунктах територіальної 

громади. 
-  Навчання депутатів. 
- Робота з депутатськими запитами, узагальнення пропозицій і зауважень 

депутатів, висловлених на сесіях ради, та виборців під час зустрічей з 



депутатами, доведення їх до виконавців, для вжиття заходів та інформування 

про вжиті заходи. 
- Систематичний аналіз стану виконання  звернень  громадян. 
- Надання консультаційно-методичної та практичної допомоги в роботі 

громадських організацій, органів самоорганізації населення, публікування 

відповідних матеріалів на інформаційному сайті селищної ради. 
- Підготовка, проведення та відзначення знаменних дат, урочистих подій, свят, 

обрядів.        
  

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради      Тетяна МИХАЙЛИШИН 

 

 

 

 


	УКРАЇНА

