
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
31 січня 2020р.   смт Ємільчине №14 
 

 
 
Про перспективний план роботи 
виконавчого комітету  на  2020 рік 

 

 
 
Згідно зі ст.40, ч.1,2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради 
 
ВИРІШИВ : 
 
1.  Затвердити Перспективний план роботи виконавчого комітету Ємільчинської селищної 
ради на 2020 рік (додається). 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Бондаря О.І. 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
31.01.2020 р.   №14 

 
Перспективний план роботи 

виконавчого комітету  Ємільчинської селищної ради на 2020 рік 
 

І. Перелік питань для розгляду на засіданнях  виконавчого комітету 
 
1. Про підсумки виконання бюджету та програми соціально-економічного розвитку селищної 
ради 
     Щоквартально 

Заступники селищного голови, секретар ради, керуючий 
справами виконкому,  начальник фінансового відділу, 
начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

 
2. Про проект бюджету та Програми соціально-економічного розвитку селищної ради на 
2021 рік 
     4 квартал 

Заступники селищного голови, секретар ради, керуючий 
справами виконкому,  начальник фінансового відділу, 
начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

 
3. Про стан роботи зі зверненнями громадян у апараті та виконавчих органах ради 
     2,4 квартал 

Керуючий справами виконкому 
 
4. Про  стан організації роботи щодо забезпечення нормальних умов для  проживання 
жителів населених пунктів старостинських округів 
     Протягом року 

Заступники селищного голови, секретар ради, керуючий    
справами виконкому, в.о.старост, діловоди старостинських 
округів 
   

5. Про затвердження місцевих податків та зборів на 2021 рік 
     Фінансовий відділ 
     ІІ квартал 
 
6. Про підготовку закладів загальної середньої освітим до початку нового навчального року 
     Відділ освіти, молоді та спорту 
     ІІІ квартал 
 
7. Про виділення одноразової матеріальної допомоги  громадянам 
     За потреби 
     Керуючий  справами виконкому 
 
8. Про попередження батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків 
     За потреби 
     Служба у справах дітей 
 



9. Про встановлення режиму роботи розташованих на території селищної ради установ та 
підприємств сфери обслуговування населення 
     За потреби 
     Керуючий справами виконкому 
 
10. Про заходи щодо відзначення державних, професійних свят, пам’ятних дат 
     За потреби 

Заступники селищного голови, секретар ради, керуючий 
справами виконкому 

 
II. Питання до розгляду на нарадах при селищному голові 
 
1. Про економічні показники роботи комунальних підприємств селищної ради. 
     Щоквартально  

Перший заступник селищного голови, начальник 
фінансового відділу 

 
2. Про стан земельних відносин на території селищної ради     
     Щоквартально 
     Відділ земельних ресурсів 
 
3. Про організацію роботи щодо створення об’єднань співвласників багатоповерхових 
будинків 
     2 квартал  

Перший заступник селищного голови, головний спеціаліст 
з містобудування, архітектури, будівництва, житлово-
комунального господарства 

 
4. Про виконання Закону України “Про  запобігання  корупції” у виконавчих органах 
селищної ради 
     1, 2 квартал 
     Керуючий  справами виконкому 
 
5. Про роботу щодо залучення інвестицій 
     Щомісячно 

Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 
транспорту, комунальної власності 

 
7. Про стан роботи в виконавчих органах  селищної ради з контрольними документами 

Квітень, липень, жовтень 
Начальник загального відділу 

 
ІІІ.  Загальні заходи у 2019 році 
 
1. Заходи з нагоди свят, пам’ятних дат 
     Протягом року 
     Заступник селищного голови, відділ культури та туризму 
 
2. Проведення засідань комісій, робочих груп, штабів 

За потреби 
Заступники селищного голови; керуючий справами 
виконкому 



 
3. Проведення  нарад за участю всіх керівників підприємств, організацій та установ 
Ємільчинської селищної ради 

За потреби 
Секретар ради, заступники селищного голови; керуючий 
справами виконкому 
 

4.  Прийом громадян з особистих питань, в тому числі в населених пунктах громади 
     Згідно окремого графіка 

Селищний голова, заступники голови, секретар ради, 
керуючий справами виконкому 

 
5. Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання депутатами селищної ради 
електронної декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
2019 рік 
     Секретар ради 
     І квартал 
 
6. Висвітлення роботи Ємільчинської селищної ради в засобах масової інформації та на сайті 
ради 
     Протягом року 
     відділ організаційної роботи і взаємодії з громадськістю 
      та засобами масової інформації 
 
7. Здійснення заходів щодо соціального захисту дітей, профілактика правопорушень, 
злочинів серед дітей, запобігання дитячій бездоглядності 
     Служба у справах дітей 
     Протягом року 
 
8. Звіт селищного голови про свою роботу перед територіальною громадою  на відкритій 
зустрічі з громадянами 
     4 квартал 
     Селищний голова 
 
 
 
Керуючий справами виконкому Олександр БОНДАР 
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