
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХVІ сесія VІI скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«30» січня 2020 року                      №1160 - VІI  

 

Про затвердження плану 

роботи Комсомольської 

селищної ради на 2020 рік   

 

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

Україні», селищна рада:                     

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план роботи Комсомольської селищної ради на 2020 рік 

(додається). 

2. Контроль    за      виконанням      даного     рішення    покласти  на  

постійну мандатну комісію, з питань депутатської діяльності, етики, 

законності, правопорядку (голова комісії Євченко Є.С.) 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                         Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення LХVІ сесії Комсомольської          

селищної ради VІІ скликання 

 від «30» січня 2020 року №1160 -VІI 

 

ПЛАН  

роботи Комсомольської селищної ради 

на 2020 рік 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний за 

підготовку 

1 2 3 4 

РОЗДІЛ 1 

Питання, які плануються до розгляду на сесіях селищної ради 

1 Звіт про виконання селищного бюджету за 2019 

рік 

І квартал Бардакова Н.В. -

головний бухгалтер 

ради, постійні 

депутатські комісії 

2 Про хід виконання заходів на 2019 рік до 

Програми розвитку фізичної культури та спорту 

на території Комсомольської селищної ради на 

2016-2019 роки 

І квартал Тимченко О.В. - 

заступник селищного 

голови, постійні 

депутатські комісії 

3 Про хід виконання заходів на 2019 рік до 

Програми культурно-мистецьких заходів 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019 

роки 

І квартал Тимченко О.В. - 

заступник селищного 

голови, постійні 

депутатські комісії 

4 Про хід виконання заходів на 2019 рік до 

Програми соціального захисту населення 

Комсомольської селищної ради  

І квартал Тимченко О.В. - 

заступник селищного 

голови, постійні 

депутатські комісії 

5 Про затвердження Переліку об’єктів 

комунальної власності територіальної громади 

Комсомольської селищної ради 

І квартал Тимченко О.В. - 

заступник селищного 

голови, постійні 

депутатські комісії 

6 Про затвердження заходів на 2020 рік до 

Програми соціально – економічного розвитку 

Комсомольської селищної ради на 2020 – 2024 

роки 

І квартал Тимченко О.В. - 

заступник селищного 

голови, постійні 

депутатські комісії 

7 Про хід виконання заходів на 2019 рік до 

Програми розвитку земельних відносин по 

Комсомольській селищній раді на 2018 – 2022 

роки 

І квартал Пивовар О.В. - 

спеціаліст І категорії - 

землевпорядник, 

постійні депутатські 

комісії 

8 Про затвердження Довгострокової 

програми природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної ради на 2020-

2024 роки  

І квартал Дубнюк М.М. – 

заступник селищного 

голови, 

постійні депутатські 

комісії 

9 Про хід виконання заходів на 2019 рік до 

Програми відшкодування втрат у разі 

затвердження виконавчим комітетом 

Комсомольської селищної ради тарифів на 

житлово-комунальні послуги нижчими від 

розміру економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання) на 2017 – 2020 роки 

І квартал Тимченко О.В. - 

заступник селищного 

голови, постійні 

депутатські комісії 

10 Звіт Комсомольського селищного голови за 2019 

рік у тому числі про роботу виконавчих органів 

ради 

І квартал Діхтяр Д.М., голова 

селищної ради  



11 Звіти депутатів селищної ради про проведену 

роботу за 2019 рік 

І квартал Куценко Г.О. – секретар 

ради 

12 Про затвердження впорядкування адресації 

об’єктів, розташованих на території смт. 

Слобожанське 

І квартал Куценко Г.О. – секретар 

ради, постійні 

депутатські комісії 

13 Про хід виконання заходів до Програми 

розвитку, енергозбереження та благоустрою 

територій населених пунктів Комсомольської 

селищної ради за 2019 рік 

І квартал Дубнюк М.М. – 

заступник селищного 

голови, 

постійні депутатські 

комісії 

14 Про хід виконання заходів до Програми 

реформування і  розвитку житлово-

комунального господарства Комсомольської 

селищної ради  за 2019 рік 

І квартал Дубнюк М.М. – 

заступник селищного 

голови, 

постійні депутатські 

комісії 

15 Про хід виконання заходів до Програми 

фінансової підтримки комунальних підприємств 

Комсомольської селищної ради за 2019 рік 

І квартал Дубнюк М.М. – 

заступник селищного 

голови, 

постійні депутатські 

комісії 

16 Про хід виконання заходів Комсомольської 

селищної цільової Програми розвитку 

цивільного захисту (цивільної оборони) за 2019 

рік 

І квартал Дубнюк М.М. – 

заступник селищного 

голови, 

постійні депутатські 

комісії 

17 Про хід виконання заходів до Довгострокової 

програми природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної ради за 2019 рік 

І квартал Дубнюк М.М. – 

заступник селищного 

голови, 

постійні депутатські 

комісії 

18 Про встановлення місцевих податків та зборів 

по Комсомольській селищній раді 

І - ІІ квартал Шабатура Л.В. – 

спеціаліст І категорії, 

Пивовар О.В. - 

спеціаліст І категорії - 

землевпорядник, 

постійні депутатські 

комісії 

19 Про хід виконання селищного бюджету за І 

квартал 2020 року, І півріччя 2020 року, 9 

місяців 2020 року 

щоквартально Бардакова Н.В. -  

головний бухгалтер, 

постійні депутатські 

комісії 

20 Заслуховування інформації керівників органів 

внутрішніх справ про стан законності, боротьби 

із злочинністю, охорони громадського порядку 

на території Комсомольської селищної ради 

 ІІ квартал Тимченко О.В. - 

заступник селищного 

голови, постійні 

депутатські комісії 

21 Земельні питання Протягом року Пивовар О.В. - 

спеціаліст І категорії - 

землевпорядник, 

постійні депутатські 

комісії 

22 Про селищний бюджет на 2020 рік ІV квартал Бардакова Н.В. -  

головний бухгалтер, 

постійні депутатські 

комісії 

23 Про укладання контрактів з директорами ЗДО ІІІ - ІV 

квартал 

Кривеженко В.В. - 

спеціаліст І категорії - 

юрисконсульт, 



постійні депутатські 

комісії 

24 Про затвердження заходів на 2020 рік до 

Програми розвитку фізичної культури та спорту 

на території Комсомольської селищної ради на 

2020-2024 роки 

ІV квартал Тимченко О.В. - 

заступник селищного 

голови, постійні 

депутатські комісії 

25 Про затвердження заходів на 2020 рік до 

Програми культурно-мистецьких заходів 

Комсомольської селищної ради на 2020-2024 

роки 

ІV квартал Тимченко О.В. - 

заступник селищного 

голови, постійні 

депутатські комісії 

26 Про затвердження заходів на 2020 рік до 

Програми соціального захисту населення 

Комсомольської селищної ради на 2020-2024 

роки 

ІV квартал Тимченко О.В. - 

заступник селищного 

голови, постійні 

депутатські комісії 

27 Про затвердження структури та чисельності 

працівників апарату виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради на 2021 рік 

ІV квартал Бардакова Н.В. -  

головний бухгалтер, 

постійні депутатські 

комісії 

28 Про затвердження заходів до Програми 

фінансової підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлових 

товариств на 2019 – 2020 роки   

Протягом 

року 

Дубнюк М.М. – 

заступник селищного 

голови, 

постійні депутатські 

комісії 

29 Про затвердження заходів до Програми 

фінансової підтримки комунальних підприємств 

Комсомольської селищної ради  

Протягом 

року 

Дубнюк М.М. – 

заступник селищного 

голови, 

постійні депутатські 

комісії 

30 Про розгляд питань щодо орендних відносин та 

приватизації комунального майна 

Комсомольської селищної ради 

Протягом 

року 

Шабатура Л.В. – 

спеціаліст І категорії, 

постійні депутатські 

комісії 

 

 

РОЗДІЛ ІІ 

Питання, які плануються до розгляду на засіданнях постійних комісій 

 

Постійна комісія з питань промисловості, будівництва, АПК, ЖКГ,  

земельних відносин та екології 

1 Про затвердження плану роботи комісії на 2020 

рік 

І квартал Постійна комісія 

2 Про хід виконання заходів на 2019 рік до 

Програми розвитку земельних відносин 

селищної ради 2018-2022 р. 

І квартал Постійна комісія 

3 Про хід виконання Програми розвитку 

земельних відносин селищної ради 2018-2022 р. 

 

На протязі 

року 

Постійна комісія 

4 Про встановлення місцевих податків та зборів 

по Комсомольській селищній раді на 2021 рік 

І - ІІ квартал Постійна комісія 

5 Про надання дозволів на розробку земельно-

правової документації на земельні ділянки 

На протязі 

року 

Постійна комісія 

6 Про затвердження проектів землеустрою та 

технічної документації щодо встановлення 

зовнішніх меж земельної ділянки 

На протязі 

року 

Постійна комісія 

7 Про надання згод на поновлення договорів 

оренди земельних ділянок 

 

На протязі 

року 

Постійна комісія 



8 Про продаж земельних ділянок На протязі 

року 

Постійна комісія 

9 Про розгляд заяв громадян На протязі 

року 

Постійна комісія 

10 Планування роботи комісії на 2021 рік 

 

IV квартал Постійна комісія 

 

Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів, праці, соціального захисту, 

підприємницької діяльності, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг 

1 Про затвердження плану роботи комісії на 2020 

рік 

І квартал Постійна комісія 

2 Про затвердження звіту про виконання 

селищного бюджету за 2019 рік 

І квартал Постійна комісія 

3 Про хід виконання заходів на 2019 рік до 

Програм: 

• розвитку фізичної культури та спорту; 

• культурно-мистецьких заходів; 

• соціального захисту населення; 

• соціально - економічного розвитку 

селищної ради; 

• відшкодування втрат у разі затвердження 

виконавчим комітетом селищної ради 

тарифів на житлово-комунальні послуги 

нижчими від розміру економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво 

(надання); 

• розвитку, енергозбереження та 

благоустрою територій населених 

пунктів селищної ради; 

• реформування і  розвитку житлово-

комунального господарства селищної 

ради; 

• фінансової підтримки комунальних 

підприємств селищної ради; 

• розвитку цивільного захисту (цивільної 

оборони); 

• Довгострокової програми 

природоохоронних заходів селищної 

ради. 

І квартал Постійна комісія 

4 Про селищний бюджет на 2021 рік ІV квартал Постійна комісія 

5 Про затвердження структури та чисельності 

працівників апарату виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради на 2021 рік 

ІV квартал Постійна комісія 

6 Про затвердження заходів на 2020 рік до 

Програм: 

• розвитку фізичної культури та спорту; 

• культурно-мистецьких заходів; 

• соціального захисту населення; 

• соціально - економічного розвитку 

селищної ради; 

• відшкодування втрат у разі затвердження 

виконавчим комітетом селищної ради 

тарифів на житлово-комунальні послуги 

нижчими від розміру економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво 

(надання); 

На протязі 

року  

Постійна комісія 



• розвитку, енергозбереження та 

благоустрою територій населених 

пунктів селищної ради; 

• реформування і  розвитку житлово-

комунального господарства селищної 

ради; 

• фінансової підтримки комунальних 

підприємств селищної ради; 

• розвитку цивільного захисту (цивільної 

оборони); 

• Довгострокової програми 

природоохоронних заходів селищної 

ради; 

• фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 

та житлових товариств. 

7 Підготовка, розгляд та затвердження проектів 

регуляторних актів згідно плану діяльності на 

2020 р. 

На протязі 

року 

Постійна комісія 

8 Про розгляд питань щодо орендних відносин та 

приватизації комунального майна селищної ради 

На протязі 

року 

Постійна комісія 

9 Про встановлення місцевих податків та зборів 

по Комсомольській селищній раді на 2021 рік. 

І-ІІ квартал Постійна комісія 

10 Про стан справ щодо сплати місцевих податків і 

зборів, орендної плати за оренду землі та 

комунального майна 

І-ІV квартал Постійна комісія 

11 Про підсумки виконання бюджету 2020 року 

 

щоквартально Постійна комісія 

 

Постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, 

законності та правопорядку 

1 Про затвердження плану роботи комісії на 2020 

рік 

І квартал Постійна комісія 

2 Підготовка, розгляд та винесення на 

затвердження сесії регуляторних актів згідно 

плану діяльності на 2020 рік 

На протязі 

року 

Постійна комісія 

3 Звіти про роботу депутатів у своїх виборчих 

округах 

 

І-ІV квартал Постійна комісія 

4 Про укладання контрактів з директорами ЗДО ІІІ - ІV 

квартал 

Постійна комісія 

5 Про дотримання на території селищної ради 

Закону України «Про звернення громадян» 

І-ІV квартал Постійна комісія 

 

Постійна комісія з гуманітарних питань 

1 Про затвердження плану роботи комісії на 2020 

рік 

І квартал Постійна комісія 

 Про хід виконання  Програми розвитку фізичної 

культури на території селищної ради   

І квартал Постійна комісія 

2 Про хід виконання Програми культурно-

мистецьких заходів Комсомольської селищної 

ради 

І квартал Постійна комісія 

3 Про хід виконання Програми соціального 

захисту населення 

І квартал Постійна комісія 

4 Про затвердження заходів на 2020 рік до 

Програм: 

На протязі 

року  

Постійна комісія 



• розвитку фізичної культури та спорту; 

• культурно-мистецьких заходів; 

• соціального захисту населення; 

• соціально - економічного розвитку 

селищної ради; 

5 Про організацію проведення святкових заходів 

на території Комсомольської селищної ради 

І-ІV квартал Постійна комісія 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

Навчання депутатів 

 Про основні положення законодавства України з 

питань оподаткування. 

На протязі 

року 

Бардакова Н.В. -  

головний бухгалтер 

2 Основні положення Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» 

На протязі 

року  

Тимченко О.В., 

виконком селищної 

ради 

3 Реалізація земельного законодавства в Україні На протязі 

року  

Куценко Г.О., 

виконком селищної 

ради 

4 Про основні положення в антикорупційному 

законодавстві України  

 

На протязі 

року 

Виконком селищної 

ради 

 

 

 

ПЛАНУЄМИЙ КАЛЕНДАР 
проведення сесій селищної  ради 

у  2020 р. 

 30.  01.  2020 р. 

 13.  02.  2020 р. 

 19.  03.  2020 р. 

 23.  04.  2020 р. 

 28.  05.  2020 р. 

 18.  06.  2020 р. 

 17.  07.  2020 р. 

 20.  08.  2020 р. 

 17.  09.  2020 р. 

 22.  10.  2020 р. 

 19.  11.  2020 р. 

 17.  12.  2020 р. 

 
 

Секретар селищної ради                                                          Галина КУЦЕНКО 


