
 

                                                       У К Р А Ї Н А 

                                 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VІІІ  СКЛИКАННЯ 

ТРЕТЯ  СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про план роботи Миколаївської сільської ради  

та її виконавчого комітету на 2021 рік 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради Лесюк Т.П., 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Затвердити план роботи Миколаївської сільської ради та її виконавчого 

комітету на 2021 рік згідно з додатком. 

2. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

секретарю сільської ради, начальникам відділів, головам постійних комісій 

сільської ради забезпечити своєчасну та якісну підготовку питань на розгляд сесій 

та виконавчого комітету. 

3. Головам постійних комісій сільської ради розглянути та погодити плани роботи 

постійних комісій на 2021 рік із урахуванням плану роботи сільської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради 

Лесюк Т.П. 

Сільський голова      В.М. Одоєвцев 

с.Миколаївка 

23 грудня 2020 року 

№210-3/VIII 

 

 



 

 

Додаток 
до рішення сільської ради 

№210 від 23.12.2020 року  
 

П Л А Н 

роботи Миколаївської сільської ради та її виконавчого комітету 

на 2021 рік 

 
№ 

з/п 

НАЗВА ПИТАННЯ Хто готує Термін 

розгляду 

І. Питання, які розглядаються на сесіях сільської ради 

1. 

 

Про звіт щодо виконання бюджету 

сільської ради за 2020 рік. 
Фінансово-економічний 

відділ 

 І квартал 

2. Про звіт сільського голови про роботу 

виконавчих органів у 2020 році. 
Працівники апарату 

виконавчого комітету 

І квартал 

3. Про звіт  сільського голови про здійснення 

державної регуляторної політики у 2020 

році. 

 І квартал 

4. Про звіт про виконання Комплексної 

програми розвитку освіти Миколаївської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки. 

Відділ освіти І квартал 

5. Про звіт про виконання Програми 

соціального захисту населення 

Миколаївської ОТГ Петропавлівського 

району на 2020 рік. 

Відділ соціального захисту І квартал 

6. Про хід виконання Програми розвитку 

культури Миколаївської сільської ради на 

2019-2021 роки. 

Відділ культури, молоді, 

спорту, туризму, 

національностей та релігії 

І квартал 

7. Про хід виконання Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в 

Миколаївській сільській раді на 2019-2021 

роки. 

Відділ культури, молоді, 

спорту, туризму, 

національностей та релігії 

І квартал 

8. Про хід виконання Програми 

інформатизації Миколаївської ОТГ 

Петропавлівського району 

Дніпропетровської області на 2019-2021 

роки. 

Організаційно-

інформаційний відділ 

І квартал 

9. Про благоустрій населених пунктів 

сільської ради. 

Відділ земельних відносин, 

містобудування та 

архітектури 

ІІ квартал 

10. 

 

Про виконання сільського бюджету за І 

півріччя 2021 року. 

Фінансово-економічний 

відділ 

ІІІ квартал 



11. Про стан підготовки об’єктів соціально-

культурної сфери до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 рр. 

Секретар сільської ради, 

Відділ освіти, відділ 

культури 

ІІІ квартал 

12. Про план фінансово-господарської 

діяльності комунальних підприємств на 

2022 рік. 

Комунальні підприємства  ІІІ квартал 

13. 

 

Про встановлення розміру плати за 

навчання в КЗ «Миколаївська 

мистецька школа» на 2021-2022 

навчальний рік. 

Директор КЗ 

«Миколаївська мистецька 

школа» 

ІІІ квартал 

14. Про план роботи Миколаївської 

сільської ради на 2022 рік. 

Секретар сільської ради ІV квартал 

15. Про план діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2022 рік. 

Секретар сільської ради ІV квартал 

16. Про програму соціально-економічного 

та культурного розвитку сільської ради 

на 2022 рік. 

Секретар сільської ради, 

відділи виконкому 

ІV квартал 

17. Про затвердження сільського бюджету 

на 2022 рік. 

Фінансово-економічний 

відділ 

ІV квартал 

18. Про затвердження Програми 

соціального захисту населення 

Миколаївської сільської ради 

Петропавлівського району 

Дніпропетровської області на 2022 рік. 

Відділ соціального захисту ІV квартал 

19. Про затвердження Програми фінансової 

підтримки комунального підприємства 

«Васильківський комбінат комунальних 

підприємств» Миколаївської сільської 

ради на 2022 рік. 

Фінансово-економічний 

відділ 

ІV квартал 

20. 

 

Про встановлення вартості харчування 

учнів закладів загальної середньої 

освіти та вихованців закладів 

дошкільної освіти на 2022 рік. 

Відділ освіти ІV квартал 

21. Про встановлення ліміту пального для 

службових автомобілів на 2022 рік. 

Фінансово-економічний 

відділ 

ІV квартал 

22. Про затвердження лімітів споживання 

електричної енергії по об’єктам, що 

фінансуються за рахунок бюджету 

Миколаївської сільської ради на 2022 

рік. 

Фінансово-економічний 

відділ 

ІV квартал 

23. Про затвердження структури та 

штатного розпису виконавчих органів, 

загальної чисельності апарату ради та її 

виконавчих органів на 2022 рік. 

Відділ правового та 

кадрового забезпечення 

ІV квартал 



24. Про затвердження структури та 

штатного розпису КЗ «Миколаївська 

мистецька школа» Миколаївської 

сільської ради Петропавлівського 

району Дніпропетровської області на 

2022 рік. 

Відділ освіти  

 

ІV квартал 

25. Про затвердження структури та 

штатного розпису КЗ «Дмитрівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів» Миколаївської 

сільської ради Петропавлівського 

району Дніпропетровської області на 

2022 рік. 

Відділ освіти  

 

 

26. Про погодження структури та штатного 

розпису Комунального некомерційного 

підприємства «Миколаївський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Миколаївської сільської ради на 2022 

рік. 

КНП «Миколаївський 

ЦПМСД» 

ІV квартал 

27. Про погодження структури та штатного 

розпису Комунального підприємства 

«Васильківський комбінат комунальних 

підприємств» Миколаївської сільської 

ради Петропавлівського району 

Дніпропетровської області на 2022 рік. 

КЗ «Васильківський ККП» ІV квартал 

28. Про затвердження структури та 

штатного розпису КЗ «Миколаївський 

Центр фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх»» Миколаївської 

сільської ради Петропавлівського 

району Дніпропетровської області на 

2022 рік. 

КЗ «Миколаївський Центр 

фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» 

ІV квартал 

29. Про затвердження структури та 

штатного розпису бібліотек та закладів 

культури Миколаївської сільської ради 

Петропавлівського району 

Дніпропетровської області на 2022 рік. 

Відділ правового та 

кадрового забезпечення 

ІV квартал 

30. Про затвердження структури та 

штатного розпису КЗ «Миколаївська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів» Миколаївської 

сільської ради Петропавлівського 

району Дніпропетровської області на 

2022 рік. 

Відділ освіти 

 

ІV квартал 

31. Про затвердження структури та 

штатного розпису КЗ «Центр надання 

соціальних послуг» Миколаївської 

сільської ради Петропавлівського 

району Дніпропетровської області на 

2022 рік. 

КЗ «Центр надання 

соціальних послуг» 

ІV квартал 



32. Про затвердження штатного розпису 

працівників благоустрою на 2022 рік. 

Відділ правового та 

кадрового забезпечення 

ІV квартал 

33. Про затвердження штатного розпису 

КЗДО «Миколаївський дитячий садок 

№ 1 «Сонечко», «Миколаївський 

дитячий садок № 2 «Берізка», 

«Миколаївський дитячий садок № 3 

«Малятко», «Васильківський дитячий 

садок «Казка», «Петрівський дитячий 

садок «Веселка», «Дмитрівський 

дитячий садок № 1 «Вишенька», 

«Дмитрівський дитячий садок № 2 

«Ромашка» Миколаївської сільської 

ради Петропавлівського району 

Дніпропетровської області на 2022 рік. 

Відділ освіти 

 

 

ІV квартал 

34. Про внесення змін до рішення сільської 

ради «Про затвердження сільського 

бюджету на 2021 рік». 

Фінансово-економічний 

відділ 

протягом 

року  

35. Про затвердження звітів комунальних 

підприємств. 

Комунальні підприємства щокварталу 

36. Земельні питання. Відділ земельних відносин, 

містобудування та 

архітектури 

протягом  

року 

  

37. Про затвердження розпоряджень 

сільського голови, виданих в 

міжсесійний період. 

Організаційно-

інформаційний відділ 

протягом 

року 

  

ІІ. Питання, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету 

1. Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян за 2020 рік. 

Організаційно-

інформаційний відділ 

січень 

2. Про роботу відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» за 2020 рік. 

Колодяжна Ю.М. січень 

3. Про виконання заходів щодо 

попередження насилля в сім’ї. 

Клименко Н.М. лютий 

4. Про заходи по підготовці об’єктів 

соціальної сфери до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 роки. 

Сусова Н.М. 

Чернокнижна І.О. 

березень 

5. Про організацію оздоровлення дітей у 

2021 році. 

Відділ освіти квітень 

6. Про виконання сільського бюджету за І 

квартал 2020 року. 

Фінансовий відділ травень 

7. Про санітарний стан населених пунктів 

сільської ради. 

Хорошилова М.С. червень 



8. Про реалізацію державної політики у 

сфері цивільного захисту. 

Гринько В.І. липень 

9. Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян за І півріччя 2020 року. 

Лесюк Т.П. липень 

10. 
Про стан підготовки об’єктів соціально-

культурної сфери до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 рр. 

Лесюк Т.П. 

Сусоєва Н.М. 

Чернокнижна І.О. 

серпень 

  

11. Про стан підготовки закладів освіти до 

початку нового 2020-2021 навчального 

року. 

Сусоєва Н.М. серпень 

  

12. Про стан розвитку фізичної культури та 

спорту на території сільської ради. 

Лазаренко П.М. вересень 

13. Про роботу поліцейських офіцерів 

громади щодо забезпечення законності 

та правопорядку на території сільської 

ради. 

Лозовий В.В. 

Шевчик А.А. 

жовтень 

14. Про роботу закладів культури по 

організації дозвілля населення сільської 

ради. 

Чернокнижна І.О. листопад 

  

15. 

 

Про підготовку та проведення приписки 

громадян 2004 року народження до 

призовної дільниці. 

Гринько В.І. листопад 

16. Про план роботи виконавчого комітету 

Миколаївської сільської ради на 2022 

рік. 

Лесюк Т.П. грудень 

17. Про хід виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

сільської ради за 2021 рік та схвалення 

проекту Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

сільської ради на 2022 рік. 

Гарнатко Л.О. 

Лесюк Т.П. 

Відділи виконкому 

грудень 

  

12. Про проєкт сільського бюджету на 2022 

рік. 

Бубир Н.Г. грудень 

ІІІ. Навчання – семінари 

1. Систематичне ознайомлення депутатів 

сільської ради з прийняттям та 

внесенням змін до нормативно-

правових актів, які стосуються роботи 

органів місцевого самоврядування. 

Секретар сільської ради протягом  

року  

2. Ознайомлення депутатів сільської ради 

зі змінами у земельному законодавстві. 

Начальник відділу 

земельних відноси, 

протягом 

року  



містобудування та 

архітектури 

ІV. Інформування про роботу сільської ради 

1. Інформувати обласну державну 

адміністрацію про соціально-

економічну та політичну ситуацію на 

території сільської ради. 

Заступник сільського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

протягом 

року 

 

2. Висвітлювати на офіційному веб-сайті 

та в інформаційному бюлетені сільської 

ради інформацію про роботу 

виконавчих органів сільської ради, 

комунальних закладів та комунальних 

підприємств. 

Організаційно-

інформаційний відділ 

протягом  

року 

         

                    Секретар сільської ради     Т.П. Лесюк 

 


