Додаток
до рішення селищної ради
від 10 січня 2013 року № 779- VІ
ПЛАН
роботи селищної ради на 2013 рік
І
ІІ
ІІІ
ІУ
квартал
квартал
квартал
квартал
2013
2013 рік
2013
2013
січень

№
з/п

Питання, які виносяться на розгляд
селищної ради

1.

Про затвердження Саратського селищного
бюджету на 2013 рік

2.

Про виконання селищного бюджету за
2012 рік

січень

3.

Про виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку
селища Сарата
за 2012 рік
Про затвердження Програми соціальноекономічного та культурного розвитку на
2013 рік
Про умови оплати праці працівників
апарату селищної ради та її виконавчого
комітету

січень

Про звіт постійних комісій селищній раді
щодо виконання своїх повноважень за

лютий

4.

5.

6.

січень
січень

липень

Відповідальні за підготовку
Головний бухгалтер селищної ради – Сапула
В.З.
Іовчев І.П. – голова постійної комісії селищної
ради з бюджету та фінансово-економічних
питань, розвитку ринкових відносин та питань
регуляторної політики
Головний бухгалтер селищної ради – Сапула
В.З.
Іовчев І.П. – голова постійної комісії селищної
ради з бюджету та фінансово-економічних
питань, розвитку ринкових відносин та питань
регуляторної політики
Селищний голова – А.Л. Негодяєв
Голови постійних комісій селищної ради
Селищний голова – А.Л. Негодяєв
Голови постійних комісій селищної ради
Головний бухгалтер селищної ради – Сапула
В.З.
Іовчев І.П. - голова постійної комісії селищної
ради з бюджету та фінансово-економічних
питань, розвитку ринкових відносин та питань
регуляторної політики
Голови постійних комісій селищної ради

7.
8

9.

2012 рік
Про звіт депутатів округів щодо виконання
своїх повноважень за 2012 рік
Звіт про роботу комунальних підприємств
за
2012
рік:
КП
«Сарата
КОМУНСЕРВІС», - БТІ та РОН, - КП
«Івушка»,- КЗ
« ДНЗ №1» та КЗ « ДНЗ
№2»
Про затвердження Програми розвитку
фізичної культури та спорту на 2013-2016
роки

10. Про проведення відкритої зустрічі
селищного голови з громадянами щодо
його звіту про
свою роботу перед
територіальною громадою
11. Щоквартальне звітування виконкому ради
про виконання селищного бюджету за
звітний
період 2013 року.
12. Про внесення змін та доповнень до
селищного бюджету на 2013рік
13. Про підготовку комунальних підприємств
та закладів селища до роботи у осінньозимовий
період 2013- 2014 років
14. Про виконання вимог чинного
законодавства щодо раціонального
використання земельних
ресурсів
селищної ради
15. Про затвердження тарифів на комунальні
послуги (у міру необхідності)

лютий

Секретар селищної ради – Єрьоменко С.В.
Депутатський корпус селищної ради
Керівники комунальних підприємств

лютий

лютий

Спеціаліст селищної ради із соціальних питань
– Школа І.І.
Тарасюк Ю.А. – голова постійної комісії
селищної ради з питань освіти, культури,
спорту, у справах молоді та з питань
соціального захисту і охорони здоров’я
Селищний голова – А.Л. Негодяєв,
апарат селищної ради

березень

Березень

Червень

Вересень

грудень

Протягом звітного періоду
серпень
Протягом звітного періоду

квітень

жовтень

Головний бухгалтер селищної ради – Сапула
В.З.
Головний бухгалтер селищної ради – Сапула
В.З.
Керівники комунальних підприємств
Спеціаліст – землевпорядник селищної ради –
Коломицев В.О.
Бочевар І.К. – голова постійної комісії
селищної ради з питань земельних відносин,
екології та раціонального природокористування
В.о.
начальника
КП
«САРАТА
КОМУНСЕРВІС» - Грабовенко
Іовчев І.П. - голова постійної комісії селищної
ради з бюджету та фінансово-економічних
питань, розвитку ринкових відносин та питань

16. Про роботу виконкому щодо наведення
санітарного порядку та благоустрою
селища
17. Про стан забезпечення селища питною
водою
18. Про стан вуличного освітлення на
території смт. Сарата
19. Про встановлення розміру батьківської
плати за утримання дітей у дошкільних
закладах
селищної ради на 2013 рік
( у міру необхідності)

Протягом звітного періоду
Протягом звітного періоду
квітень
квітень

20. Про виконання плану роботи селищної
ради на 2013 рік, з метою контролю
21 Про затвердження правил розміщення
зовнішньої реклами в селищі Сарата

22

липень

грудень

вересень

грудень

квітень

Про підготовку Програми з регулювання
чисельності бродячих собак на території
смт. Сарата

23. Про вивезення твердих побутових відходів
(сміття) по вулицям селища
24. Про взаємовідносини селищної ради з
районною державною адміністрацією,
обласною державною адміністрацією в
частині проведення будівництва,

жовтень

квітень

квітень
березень

липень

регуляторної політики
Запорощенко В.О. - голова постійної комісії
селищної
ради
з
питань
законності,
правопорядку, та захисту прав громадян
Селищний голова – А.Л. Негодяєв
В.о.
начальника
КП
«САРАТА
КОМУНСЕРВІС» - Грабовенко Л.А.
В.о.
начальника
КП
«САРАТА
КОМУНСЕРВІС» - Грабовенко Л.А.
В.о.
начальника
КП
«САРАТА
КОМУНСЕРВІС» - Грабовенко Л.А.
Головний бухгалтер селищної ради – Сапула
В.З. Іовчев І.П. – голова постійної комісії
селищної ради з бюджету та фінансовоекономічних питань, розвитку ринкових
відносин та питань регуляторної політики
Керівники КЗ «ДНЗ №,№2» - Лозова Н.А,
Ліпова Л.А.
Селищний голова – А.Л. Негодяєв, голови
постійних комісій селищної ради
Спеціаліст селищної ради з юридичних питань
- Гавриленко Є.В., Запорощенко В.О. - голова
постійної комісії селищної ради з питань
законності, правопорядку, та захисту прав
громадян
Спеціаліст селищної ради з юридичних питань
- Гавриленко Є.В., Запорощенко В.О. - голова
постійної комісії селищної ради з питань
законності, правопорядку, та захисту прав
громадян
В.о.
начальника
КП
«САРАТА
КОМУНСЕРВІС» - Грабовенко Л.А.
Селищний голова – А.Л. Негодяєв
Іовчев І.П. – голова постійної комісії селищної
ради з бюджету та фінансово-економічних
питань, розвитку ринкових відносин та питань

залучення інвестицій, тощо

25

Про проект селищного бюджету на 2014
рік

грудень

26

Про план роботи селищної ради на 2014
рік.

грудень

регуляторної політики
Сапунов І.І. – голова постійної комісії з питань
комунальної власності, житлово-комунального
господарства, розвитку інфраструктури
та
благоустрою селища
Головний бухгалтер селищної ради – Сапула
В.З.
Іовчев І.П. – голова постійної комісії селищної
ради з бюджету та фінансово-економічних
питань, розвитку ринкових відносин та питань
регуляторної політики
Єрьоменко С.В. – секретар селищної ради

2. Питання для розгляду у постійних комісіях селищної ради:
2.1. Комісія з бюджету та фінансово-економічних питань, розвитку ринкових відносин та регуляторної політики:
- про Програму соціально-економічного та культурного розвитку селища Сарата на 2013 рік;
- про щоквартальний звіт начальника КП «САРАТА КОМУНСЕРВІС» про стан діяльності підприємства;
- про цільове використання коштів, спрямованих на допомогу малозабезпеченим верствам населення селища;
- про цільове використання коштів, спрямованих на фінансування поточного та капітального ремонту доріг;
- про підготовку Програми з регулювання чисельності бродячих собак на території смт. Сарата;
- про хід виконання рішення селищної ради «Про затвердження Саратського селищного бюджету на 2013 рік» за підсумками 3, 6, 9 місяців
поточного2013 року.
- про проект селищного бюджету на 2014 рік.
2.2. Комісія з питань освіти, культури, спорту та у справах молоді, та з питань соціального захисту та охорони здоров’я:
-Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку селища Сарата на 2013 рік;
-Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2016 роки;
-Про звіт керівника КЗ «Ясла-сад» № 1» про роботу закладу;
-Про звіт керівника КЗ «Ясла-сад» № 2» про роботу закладу;
-Про звіт директора КЗ «Селищний будинок культури» про роботу закладу;
-Про організацію культурного дозвілля та стан залучення молоді до спорту в смт. Сарата;
-Про роботу ради опіки та піклування;
-Про хід виконання Програми підтримки сім’ї та демографічного розвитку в селищі Сарата на 2011 – 2015 роки ( з метою контролю);
-Про хід виконання Програми попередження насильства в сім’ях селища Сарата на 2011 – 2015 роки ( з метою контролю);
-Про хід виконання Програми щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в селищі Сарата на період до 2016 року;

-Про підготовку закладів освіти та культури до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років;
- Про заходи щодо поліпшення соціального захисту дітей-сиріт, інвалідів, багатодітних сімей;
- Про заходи щодо поліпшення соціального захисту самотніх пенсіонерів мешканців селища;
- Про підготовку до оздоровчого сезону дитячого шкільного майданчика та дитячих дошкільних закладів;
- Про стан зайнятості населення селища;
- Про проект селищного бюджету на 2014 рік.
2.3. Комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та благоустрою селища
- Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку селища Сарата на 2013 рік;
- Про щоквартальний звіт начальника КП «САРАТА КОМУНСЕРВІС» про стан діяльності підприємства
- Про цільове використання коштів, спрямованих на фінансування поточного та капітального ремонту доріг;
- Про підготовку Програми з регулювання чисельності бродячих собак на території смт. Сарата
- Про хід виконання рішення селищної ради «Про затвердження Саратського селищного бюджету на 2013 рік»
за підсумками 3, 6, 9 місяців поточного 2013 року.
- Про встановлення ставки орендної плати за використання комунального майна КП «Івушка» та БТІ та РОН.
- Про додержання санітарного порядку сміттєзвалищ, річки Сарата, кладовища;
- Про участь підприємств та установ селища Сарата по розширенню зеленої зони на своїх територіях, їх благоустрою;
- Про наведення санітарного порядку та благоустрою території селища;
- Про санітарно-технічний стан джерел водопостачання у селищі;
- Про проект селищного бюджету на 2014 рік.
2.4. Комісія з питань законності, правопорядку та захисту прав громадян:
- Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку селища Сарата на 2013 рік;
- Про роботу по сприянню діяльності та створення належних умов для служби дільничних інспекторів;
- Про заходи щодо забезпечення державного та громадського правопорядку, життєдіяльності селища;
- Про роботу адміністративної комісії ;
- Про роботу виконкому селищної ради щодо розгляду заяв і пропозицій громадян;
- Про роботу виконкому селищної ради по забезпеченню здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення
матеріально - побутових умов проживання інвалідів, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей;
- Про встановлення ставки орендної плати за використання комунального майна КП «Івушка» та БТІ та РОН.
- Про проект селищного бюджету на 2014 рік.

2.5. Комісія з питань земельних відносин, екології та раціонального природокористування:
- про проект селищного бюджету ради на 2013 рік;
- про Програму соціально-економічного та культурного розвитку селища Сарата на 2013 рік;
- про виконання вимог чинного законодавства щодо раціонального використання земельних ресурсів, а саме: під індивідуальне будівництво;
орендованих ділянок; приватних ділянок;
- про додержання санітарного порядку сміттєзвалищ, річки Сарата, кладовища;
- про участь підприємств та установ селища Сарата по розширенню зеленої зони на своїх територіях, їх благоустрою;
- про стан лісових насаджень у селищі, їх охорону та поновлення;
- про проект селищного бюджету на 2014 рік.
2.6. Комісія з питань депутатської діяльності, етики та гласності:
- про Програму соціально-економічного та культурного розвитку селища Сарата на 2013 рік;
- про аналіз участі депутатів у підготовці та проведенні пленарних засідань;
- про звіти депутатів про свою роботу та роботу селищної ради перед виборцями;
- про організацію навчання депутатів;
- про висвітлення роботи селищної ради у засобах масової інформації: райгазеті, на дошках об’яв та інформацій тощо;
- про проект селищного бюджету на 2014 рік;
- про стан доріг на території селища та заходи по ремонту;
- про порушення «Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і належного санітарного стану селища Сарата», при прогоні худоби;
- про стан селищного кладовища (огорожа, покіс трави у літній період)

Саратський селищний голова

А.Л. Негодяєв

