
проект 

 
Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

Друга  сесія 

   Восьмого  скликання 

 

Рішення 
 

від   23  грудня 2020 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження плану роботи  

Нижньосироватської сільської ради 

 на 2021 рік 
 

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективної діяльності 

сільської ради в 2021 році, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити план роботи Нижньосироватської сільської ради на 2021 

рік (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти  на постійні 

комісії сільської ради. 

 

 

Сільський голова       В.Ю. Суспіцин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення 2 сесії  8 скликання 

Нижньосироватської сільської ради 

від 23.12.2020 року 

 

 

 

 

П Л А Н 

роботи Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік 

 

І. Розглянути на пленарних засіданнях сільської ради: 

 

І квартал 

1. Про виконання Програми економічного та соціального розвитку 

Нижньосироватської сільської ради за 2020 рік. 

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету Нижньосироватської 

сільської територіальної громади  за 2020 рік. 

3. Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку 

Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік. 

4. Про внесення змін до бюджету Нижньосироватської сільської 

територіальної громади на 2021 рік. 

5. Про Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік. 

6. Про Програму «Безпечне та якісне харчування в закладах освіти на 2021 

рік». 

ІІ квартал 

1. Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку 

Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік. 

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету Нижньосироватської 

сільської територіальної громади  за І квартал 2021 року. 

3. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2017 – 

2021 роки Нижньосироватської сільської ради. 

4. Про внесення змін до бюджету Нижньосироватської сільської 

територіальної громади  на 2021 рік. 

ІІІ квартал 

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Нижньосироватської 

сільської територіальної громади  за ІІ квартал 2021 року. 

2. Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку 

Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік. 

https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2020/02/6.pdf
https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2020/02/6.pdf
https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2020/02/20.pdf
https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2020/02/20.pdf
https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2020/02/6.pdf
https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2020/02/6.pdf
https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2019/12/15.pdf
https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2019/12/15.pdf
https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2020/02/6.pdf
https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2020/02/6.pdf


3. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки КНП «Центральна 

АЗПСМ с. Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік. 

4. Про внесення змін у Цільову програму розвитку освіти на 2021 рік. 

 

5. Про внесення змін до бюджету Нижньосироватської сільської 

територіальної громади на 2021 рік. 

6. Про встановлення місцевих податків і зборів. 

7. Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів на 

2022 рік. 

      ІV квартал    

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Нижньосироватської 

сільської територіальної громади  за ІІІ квартал 2021 року. 

2. Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку 

Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік. 

3. Про внесення змін до бюджету Нижньосироватської сільської 

територіальної громади на 2021 рік. 

4. Про затвердження місцевих програм на 2022 рік. 

5. Про  затвердження бюджету Нижньосироватської сільської територіальної 

громади на 2022 рік. 

 

ІІ. Навчання депутатів сільської ради: 

 

І  квартал 

1. Про  основні положення Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

2. Про основні положення Закону України «Про запобігання корупції» 

(декларації: складання, подання, оприлюднення). 

ІІ  квартал 

 1.  Про основні положення  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

   Україні». 

 2. Про практику використання депутатських запитів і звернень. 

ІІІ квартал 

 1. Про основні положення законодавчих актів  України з земельних питань. 

 2. Про основні  засади Податкового кодексу України (місцеві податки і збори). 

ІVквартал 

1. Про основні засади Бюджетного кодексу України (місцеві бюджети). 

 

ІІІ. Організаційні заходи: 

https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2020/07/1-1.pdf
https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2020/07/1-1.pdf
https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2020/02/2.pdf
https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2020/02/6.pdf
https://nyzhnosyrovatska.rada.today/wp-content/uploads/2020/02/6.pdf


1. Проведення організаційної роботи щодо забезпечення заходів 

по відзначенню державних та професійних свят, визначних 

подій. 

2. Організація і висвітлення в засобах масової інформації заходів, що 

проводяться на території сільської ради. 

3.  

Секретар сільської ради     О. М. Клименко 

 

 

 
 


