
 

                                  

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 

 

від 03 квітня 2020 року                                           с. Нижній Вербіж                      
№32/2020 
Про затвердження плану роботи  
виконавчого комітету на  
ІІ-ий квартал 2020 року 

 

                          Відповідно до п.3 Регламенту роботи виконавчого комітету та 
виконавчих органів Нижньовербізької сільської ради ОТГ, керуючись  ст. 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні”, виконавчий комітет  
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

в      и      р     і      ш      и       в    : 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Нижньовербізької сільської 
ради об’єднаної територіальної громади   на ІІ-ий   квартал  2020 року, що  
додається . 
2.Заступнику сільського голови, 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 
секретаря сільської ради Н.Андрушко. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Олексюк. 
               

Сільський голова   ОТГ                                               Ярослав М’якущак 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                               рішенням виконкому  
                                                                        від  03.04.2020 р. №32/2020 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

виконавчого комітету Нижньовербізької сільської ради 

 об’єднаної територіальної громади 

на ІІ-ий квартал   2020 року  

28.04.2020 року 

1. Про виконання сільського бюджету за І квартал 2020 року. 

2. Про  розгляд  заяв  громадян 

Засідання  комісії  з питань надання одноразових грошових допомог за 
рахунок коштів сільського бюджету 

  

Засідання  комісії  з питань  захисту  прав  дітей   
 

 

26.05.2020 

 1. Про роботу  ЗЗСО, ЗДО та  закладів позашкільної 
освіти  Нижньовербізької сільської  ради   об’єднаної   територіальної   
громади 

 2.  Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності 
неповнолітніх       

3.  Про організацію оздоровлення дітей   і підлітків влітку 2020 року 

4. Про  розгляд  заяв  громадян 

 

Засідання  комісії  з питань надання одноразових грошових допомог за 
рахунок коштів сільського бюджету 

  

Засідання  комісії  з питань  захисту  прав  дітей   
                                                           

30.06.2020 

1. Про підготовку об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в 
осінньо-зимовий період 2020/2021 років.                                                              



 2. Про роботу  закладів  культури  Нижньовербізької сільської  ради   
об’єднаної   територіальної   громади 

3. Про  розгляд  заяв  громадян 

  

Засідання  комісії  з питань надання одноразових грошових допомог за 
рахунок коштів сільського бюджету 

  

Засідання  комісії  з питань  захисту  прав  дітей   
                                                        

 

 

Секретар виконавчого  комітету 

с/ради  ОТГ                                                                      Наталія  Андрушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


