
                                                                  

                                   ПРОЕКТ 

                             

                                                              УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від ** червня 2021 року                                           с. Нижній Вербіж                      
№**/2021 
Про затвердження плану роботи  
виконавчого  комітету на ІІІ-ий 
квартал 2021 року 

 

                          Відповідно до  рішення  сесії Нижньовербізької  сільської ради 
від 24.12.2020  року №105-ІІІ/2020 «Про план роботи  сільської ради  та 
виконавчого  комітету  на 2021  рік»,  п.3 Регламенту роботи виконавчого 
комітету та виконавчих органів Нижньовербізької сільської ради , керуючись  

ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні”, виконавчий 
комітет  сільської ради  

в      и      р     і      ш      и       в    : 
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Нижньовербізької сільської 
ради   на ІІІ-ий   квартал  2021 року, що  додається . 
2.Заступнику сільського голови, керуючій справами, старостам сіл  та 
начальникам  відділів сільської ради забезпечити своєчасну і якісну підготовку 
питань на розгляд виконкому та виконання прийнятих рішень. 
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на керуючу 
справами (секретаря) виконавчого комітету Н.Андрушко. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Олексюк. 
               

Сільський голова                                        Ярослав М’ЯКУЩАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                               рішенням виконкому  
                                                                        від  **.06.2021 р. №**/2021 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

виконавчого комітету Нижньовербізької сільської ради 

 на ІІІ-ий квартал   2021 року   

 

27.07.2021 року 

1.Про виконання сільського бюджету за І півріччя 2021 року (відповідальний 
виконавець  - Фінансовий відділ) 

 2. Про план заходів по підготовці до святкування дня Незалежності України. 
 (відповідальний виконавець  -   відділ  освіти, молоді та спорту, культури , 
туризму) 
3. Розгляд заяв  громадян  

Засідання  комісії з  питань надання одноразових грошових допомог за рахунок 
коштів сільського бюджету громадянам, які опинилися в складних життєвих 
обставинах  

Засідання  комісії  з питань  захисту  прав  дітей   
Засідання  адміністративної  комісії  при виконавчому  комітеті 
Нижньовербізької  сільської  ради 

 

31.08.2021  

1. Про готовність закладів освіти до нового навчального року в 2021 -2022 

роках  (відповідальний виконавець  - відділ  освіти, молоді та спорту, культури, 
туризму) 
2.Про підготовку об’єктів соціальної сфери сіл до роботи в осінньо- 

зимовий період (відповідальний виконавець  - відділ  житлово-

комунального господарства, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку) 
 3.Про стан виконавської дисципліни у виконкомі сільської ради  

 (відповідальний виконавець  - відділ   загальної та організаційної роботи , 
комунікаційної політики, кадрового забезпечення та  трудового архіву) 

4. Розгляд заяв  громадян 

 

Засідання  комісії з  питань надання одноразових грошових допомог за рахунок 
коштів сільського бюджету громадянам, які опинилися в складних життєвих 
обставинах  

Засідання  комісії  з питань  захисту  прав  дітей   
Засідання  адміністративної  комісії  при виконавчому  комітеті 
Нижньовербізької  сільської  ради 

 



28.09.2021  

1. Про організацію харчування дітей в закладах освіти сільської ради 

(відповідальний виконавець  - відділ  освіти, молоді та спорту, культури, 
туризму) 
 

2. Про фактичну мережу закладів освіти на 2021-2022 навчальний рік 

(відповідальний виконавець  - відділ  освіти, молоді та спорту, культури, 
туризму) 
 

3. Про стан медичного обслуговування на території сільської ради 

відповідальний виконавець (відповідальний виконавець – КНП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Нижньовербізької сільської ради) 

4. Про план роботи виконавчого комітету на ІV квартал 2021 року 

    

5. Розгляд заяв  громадян 

Засідання  комісії з  питань надання одноразових грошових допомог за рахунок 
коштів сільського бюджету громадянам, які опинилися в складних життєвих 
обставинах  

Засідання  комісії  з питань  захисту  прав  дітей   
Засідання  адміністративної  комісії  при виконавчому  комітеті 
Нижньовербізької  сільської  ради 

 

Керуюча  справами (секретар) 
виконавчого  комітету                                                    Наталія  Андрушко 

 

 

 

 

 

 

 

 


