
ПРОЕКТ 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Шістдесят третьої  сесії 

  

31.01.2019 р.                                     Летичів                                                    № 2 

 
Про затвердження плану роботи 

Летичівської селищної ради на  2019 

рік 

 

 

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

самоврядування в Україні», керуючись ст..ст.7, 32 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», за 

рекомендацією постійних комісій селищної ради, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити план роботи Летичівської селищної ради на 2019 рік згідно з 

додатком №1. 

2. Виконавчому апарату селищної ради, головам постійних комісій 

забезпечити своєчасну підготовку та виконання налічених заходів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з 

питань дотримання прав людини, законності, профілактики злочинності, 

запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту 

(голова комісії Кліпановська Н.М.). 
 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                    І. Тисячний  

 

 

 

 



 

Додаток №1 

до рішення 63 сесії  Летичівської 

селищної ради № 2 від 31.01.2019 р.  

 
І. Питання для внесення на розгляд сесії селищної ради: 

  
№ 

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 Про виконання селищного бюджету за  2018 

рік  

1 квартал Смаглюк Л.Д., начальник 

відділу фінансів 

2  про виконання програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної ради за 2018 рік 

 Ліщинський О.В., перший 

заступник селищного голови 

3 Про виконання галузевих програм 

Летичівської селищної ради за 2018 рік 

Протягом 

року 

Відповідальні особи за дану 

програму 

4 Про затвердження Положення «Про 

проведення огляд-конкурсу з благоустрою 

на території Летичівської с/ради 

І квартал Ніцевич А.В., начальник 

муніципальної інспекції 

5 Розгляд земельних питань  Протягом 

року 

Березовська Л.В., начальник 

земельного відділу 

6 Заслуховування повідомлень депутатів, 

розгляд запитів депутатів 

Протягом 

року 

Попова О.В., секретар 

с/ради 

7 Про виконання селищного бюджету за І 

квартал 2019 року 

ІІ квартал  Смаглюк Л.Д., начальник 

відділу фінансів 

8 Про внесення змін до селищного бюджету 

на 2019 рік 

Протягом 

року 

Смаглюк Л.Д., начальник 

відділу фінансів 

9 Про затвердження місцевих податків та 

зборів 

ІІ квартал  Гущак В.М., заступник 

селищного голови 

10 Про виконання селищного бюджету за І 

півріччя 2019 року 

ІІІ 

квартал  

Смаглюк Л.Д., начальник 

відділу фінансів 

11 Про підготовку загальноосвітніх навчальних 

закладів до початку нового навчального 

року 

ІІІ 

квартал 

Маринюк М.В., начальник 

відділу освіти, молоді та 

спорту 

12 Про проведення звітів депутатів 

Летичівської селищної ради 

ІV 

квартал  

Попова О.В., секретар 

с/ради 

13 Про виконання селищного бюджету за 9 

місяців 2019 року 

ІV 

квартал  

Смаглюк Л.Д., начальник 

відділу фінансів 

14 Звіт селищного голови про роботу 

виконавчого комітету та селищної ради за 

2019 рік 

ІV 

квартал  

Тисячний І.І., селищний 

голова 

15 Про селищний бюджет на 2020 рік ІV 

квартал  

Смаглюк Л.Д., начальник 

відділу фінансів 

16 Про затвердження плану роботи на 2020 рік ІV 

квартал  

Попова О.В., секретар 

селищної ради 

17 Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної ради на 2020 роки 

ІV 

квартал  

Ліщинський О.В., перший 

заступник с/голови 

 

 



ІІ. Питання для внесення на розгляд постійних комісій Летичівської 

селищної ради: 

  
№ 

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 Про виконання селищного бюджету за  2018 

рік  

1 квартал Постійні комісії селищної 

ради 

2  про виконання програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної ради за 2018 рік 

 Постійні комісії селищної 

ради 

3 Про виконання галузевих програм 

Летичівської селищної ради за 2018 рік 

Протягом 

року 

Постійні комісії селищної 

ради 

4 Про затвердження Положення «Про 

проведення огляд-конкурсу з благоустрою 

на території Летичівської с/ради 

І квартал Постійні комісії селищної 

ради 

5 Розгляд земельних питань  Протягом 

року 

Постійні комісії селищної 

ради 

6 Заслуховування повідомлень депутатів, 

розгляд запитів депутатів 

Протягом 

року 

Постійні комісії селищної 

ради 

7 Про виконання селищного бюджету за І 

квартал 2019 року 

ІІ квартал  Постійні комісії селищної 

ради 

8 Про внесення змін до селищного бюджету 

на 2019 рік 

Протягом 

року 

Постійні комісії селищної 

ради 

9 Про затвердження місцевих податків та 

зборів 

ІІ квартал  Постійні комісії селищної 

ради 

10 Про виконання селищного бюджету за І 

півріччя 2019 року 

ІІІ 

квартал  

Постійні комісії селищної 

ради 

11 Про підготовку загальноосвітніх навчальних 

закладів до початку нового навчального 

року 

ІІІ 

квартал 

Постійні комісії селищної 

ради 

12 Про проведення звітів депутатів 

Летичівської селищної ради 

ІV 

квартал  

Постійні комісії селищної 

ради 

13 Про виконання селищного бюджету за 9 

місяців 2019 року 

ІV 

квартал  

Постійні комісії селищної 

ради 

14 Про селищний бюджет на 2020 рік ІV 

квартал  

Постійні комісії селищної 

ради 

15 Про затвердження плану роботи на 2020 рік ІV 

квартал  

Постійні комісії селищної 

ради 

16 Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної ради на 2020 роки 

ІV 

квартал  

Постійні комісії селищної 

ради 

 

ІІІ. Питання для внесення на розгляд засідань виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради: 

  
№ 

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 Про розгляд та узгодження планів роботи 

структурних підрозділів селищної ради  

січень Посадові особи апарату 

селищної ради 

2  Про план заходів по ремонту ат утриманню 

доріг селища та населених пунктів 

лютий Стадник В.М., начальник 

відділу ЖКГ, 



територіальної громади енергозбереження, 

благоустрою та 

громадського порядку 

3 Про організацію проведення Дня довкілля в 

населених пунктах підвідомчої території  

березень Савранська А.В., керуючий 

справами виконавчого 

комітету та Ніцевич А.В., 

начальник муніципальної 

інспекції по благоустрою  

4 Про забезпечення охорони громадського 

порядку на території селища та населених 

пунктів територіальної громади 

березень  Ніцевич А.В., начальник 

муніципальної інспекції по 

благоустрою 

5 Про затвердження заходів до Дня пам’яті та 

примирення 

квітень Мазурков А.А., в.о. 

заступника селищного 

голови з гуманітарних 

питань  

6 Про організацію відпочинку та 

оздоровлення дітей в період літніх канікул 

квітень Маринюк М.В., начальник 

відділу освіти, молоді та 

спорту 

7 Про виконання бюджету селищної ради за І 

квартал 2019 року 

квітень Смаглюк Л.Д., начальник 

відділу фінансів 

8 Про надання первинної медико-санітарної 

допомоги в населених пунктах підвідомчої 

території  

травень Кухарук Н.Л., головний 

лікар КНЗ «Летичівський 

ЦПМСД» 

9 Про дотримання чинного земельного 

законодавства 

травень Березовська Л.В., начальник 

земельного відділу  

10 Про організацію громадських робіт в 

населених пунктах  

червень Ліщинський О.В., перший 

заступник селищного голови  

11 Про функціонування системи надання 

адміністративних послуг жителям населених 

пунктів територіальної громади 

червень Малініна О.С., зав сектором 

з питань державної 

реєстрації 

12 Про роботу із зверненнями громадян за І 

півріччя 2019 року  

липень Савранська А.В., керуючий 

справами виконкому 

13 Про виконання делегованих повноважень 

Летичівською селищною радою за І півріччя 

2019 року 

липень Андрушко Г.М., начальник 

загального відділу 

14  Про виконання селищного бюджету за І 

півріччя 2019 року 

липень Смаглюк Л.Д., начальник 

відділу фінансів 

 Про затвердження заходів по підготовці 

житлово-комунального сектору до роботи в 

осінньо-зимовий період 

серпень Ліщинський О.В., перший 

заступник селищного голови 

Стадник В.М., начальник 

відділу ЖКГ, 

енергозбереження, 

благоустрою та 

громадського порядку  

 Про роботу КГП «Злагода» серпень  Дядюк М.Т., директор 

Летичівського КГП 

«Злагода»  

 Про підготовку закладів освіти до нового 

навчального року 

серпень Маринюк М.В., начальник 

відділу освіти, молоді та 

спорту 

 Про надання послуг одиноким та одиноко 

проживаючим громадянам в населених 

пунктах територіальної громади 

вересень Панасюк Т.І., директор 

територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 



 Про функціонування закладів культури в 

населених пунктах територіальної громади 

вересень Морозова О.М., начальник 

відділу культури, 

національностей та релігій  

 Про виконання селищного бюджету за 9 

місяців 2019 року 

жовтень Смаглюк Л.Д., начальник 

відділу фінансів 

 Про стан сплати земельного податку жовтень Гущак В.М., заступник 

селищного голови  

 Про санітарно технічний стан та 

експлуатацію полігонів твердих побутових 

відходів 

листопад Стадник В.М., начальник 

відділу ЖКГ, 

енергозбереження, 

благоустрою та 

громадського порядку 

 Про затвердження заходів по святкуванню 

Новорічних та Різдвяних свят  

листопад Мазурков А.А., в.о. 

заступника селищного 

голови з гуманітарних 

питань  

 Звіт про роботу зі зверненнями громадян за 

2019 рік  

грудень Савранська А.В., керуючий 

справами виконавчого 

комітету 

 Про виконання делегованих повноважень 

виконкомом Летичівської селищної ради за 

2019 рік 

грудень Андрушко Г.М., начальник 

загального відділу  

 

І V. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Летичівської 

селищної ради: 

  
№ 

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 Про надання одноразової  грошової 

допомоги 

Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

2  Про розгляд житлових питань Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

3 Про видалення зелених насаджень на 

території селища та населених пунктів 

селищної ради 

Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

4 Про встановлення поштової адреси Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

5 Про надання дозволу на розміщення 

реклами 

Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

6 Про оформлення свідоцтва про право 

власності 

Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

7 Про зміну цільового призначення та статусу 

приміщення 

Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

8 Про включення та виключення житла з 

фонду для тимчасового проживання  

Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

9 Про затвердження тарифів на вивезення 

побутових відходів 

Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

10 Про затвердження тарифів на 

водопостачання  

Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

11 Про надання погодження та розміщення 

малої архітектурної форми 

Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

 



 

V. Підготовка проектів розпоряджень селищного голови: 

  
№ 

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 З основної діяльності Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

2  З особового складу Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

3 Про надання щорічних оплачуваних 

відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням  

Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

4 Про надання короткострокових відряджень 

працівникам   

Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

5 З адміністративно-господарських питань  Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків  

 

VІ. Контроль за виконанням документів: 
VІ.І. Законів України 

  
№ 

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 Про службу в органах місцевого 

самоврядування 

Протягом 

року 

Посадові особи апарату 

селищної ради 

2  Про місцеве самоврядування  Україні Протягом 

року 

Посадові особи апарату 

селищної ради 

3 Про доступ до публічної інформації Протягом 

року 

Посадові особи апарату 

селищної ради 

4 Про захист персональних даних  Протягом 

року 

Посадові особи апарату 

селищної ради 

5 Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення 

відповідальності за порушення 

законодавства про захист персональних 

даних 

Протягом 

року 

Посадові особи апарату 

селищної ради 

6 Про звернення громадян  Протягом 

року 

Посадові особи апарату 

селищної ради 

7 Про запобігання корупції  Протягом 

року 

Посадові особи апарату 

селищної ради 

8 Про добровільне об’єднання громадян Протягом 

року 

Посадові особи апарату 

селищної ради 

 

 

VІ.ІІ. Указів (розпоряджень доручень) Президента України  

 

№ 

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування  

Протягом 

року 

Заступники селищного 

голови  



2  Про заходи щодо врегулювання цін/тарифів 

на житлово-комунальні послуги 

Протягом 

року 

Заступники селищного 

голови  

 
VІ.ІІІ. виконання рішень селищної ради  

 

№ 

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 Про виконання цільових Програм  селищної 

ради  

Протягом 

року 

Посадові особи апарату 

селищної ради та 

відповідальні особи за 

Програму  

2  Про виконання рішень селищної ради  Протягом 

року 

Посадові особи апарату 

селищної ради  

VІІ. Робота з кадрами 

  
№ 

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 Участь посадових осіб місцевого 

самоврядування Летичівської селищної ради 

в тематичних семінарах, навчаннях, курсах 

та різноманітних навчальних проектах 

Протягом 

року 

Посадові особи апарату 

селищної ради 

 

VІІІ.  Наради 

  
№ 

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 Проведення семінарів, нарад постійно Відповідальні працівники 

селищної ради   

2 Апаратні наради постійно Селищний голова, 

заступники селищного 

голови 

3 Наради з керівниками комунальних 

підприємств 

при 

потребі 

Селищний голова, 

заступники селищного 

голови 

4 Наради з старостами при 

потребі 

Керуюча справами 

виконавчого комітету, 

заступники селищного 

голови 

 

ІХ. Участь у підготовці та проведенні масових заходів, урочистостей, 

відповідно до календарних державних та професійних свят України 

 

  
№ 

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

1 Новий Рік  1 січня 

2 День Соборності України 22 січня 

3 День вшанування учасників бойових дій на території Афганістану 15 лютого 

4 Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир 8 березня  



5 День національної культури та Національний Шевченківський день  9 березня  

6 День визволення селища від німецько-фашистських загарбників 23 березня 

7 Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів  11 квітня  

8 День довкілля Третя  субота 

квітня  

9 День пам’яті Чорнобильської трагедії  

 

26 квітня  

10 День міжнародної солідарності трудящих (свято вести і праці) 1-2 травня  

11 День матері Друга неділя 

травня 

12 День пам’яті та примирення  8 травня  

13 День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня  

14 Міжнародний день сімї 15 травня  

15 День Європи Третя субота 

травня  

16 День пам’яті жертв політичних репресій Третя неділя 

травня 

17 День захисту дітей, Міжнародний день захисту дітей 1 червня 

18 День скороти і вшанування пам’яті жертв війни в України 22 червня  

19 День державної служби 23 червня 

20 День молоді Остання неділя 

червня  

21 День Конституції України 28 червня 

22 День Незалежності України 24 серпня 

23 День знань  1 вересня 

24 День ветерана. День людини похилого віку 1 жовтня  

25 День українського козацтва 14 жовтня 

26 День утворення Летичівської об’єднаної територіальної громади 13 листопада  

27 День працівника сільського господарства  Третя неділя 

листопада 

28 День збройних сил України  6 грудня  

29 День місцевого самоврядування 7 грудня  

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                             О. Попова  


