УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
САРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІШЕННЯ
Про виконання плану роботи Саратської селищної ради
за 2012 рік
Заслухавши інформацію секретаря селищної ради С.В. Єрьоменко про виконання
плану роботи селищної ради за 2012 рік, відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Саратська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію секретаря Саратської селищної ради Єрьоменко С.В. про виконання
плану роботи селищної ради за 2012 рік взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної
ради Єрьоменко С.В. та голів постійних комісій селищної ради.

Саратський селищний голова

10 січня 2013 року
№ 778 - VІ

А.Л. Негодяєв

Додаток
до рішення селищної ради
від 10 січня 2013 року № 778 - УІ
Виконання плану
роботи селищної ради за 2012 рік.
№
з/п

Найменування заходу
заплановано

1.

Про
затвердження
Саратського
селищного
бюджету на 2012 рік
Про затвердження звіту про
виконання
селищного
бюджету за 2011 рік
Про виконання Програми
соціально-економічного та
культурного розвитку селища
Сарата
за 2011 рік
Про Програму соціальноекономічного та культурного
розвитку на 2012 рік
Про проведення загальних
зборів громадян по округах

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

І кв
2012
рік
січень

ІІ кв
2012 рік

ІІІ кв
2012
рік

ІУ кв
2012
рік

Рішення с/р
№ 439-УІвід
10.01.12 року
Рішення с/р
№ 443-У Івід
31.01.12 року
Рішення с/р
№ 447-УІ від
31.01.12 року

січень
січень

січень

липеньсерпень

Рішення с/р
№448-УІ
від
31.01.12 року
Особисто
кожним
депутатом
Рішення с/р
№ 475-УІ від
22.02.12 року

березень

Про звіт постійних комісій
селищній
раді
щодо
виконання своїх повноважень
за 2011 рік
Про звіт депутатів округів
щодо
виконання
своїх
повноважень за 2011 рік
Про звіт виконкому селищній
раді щодо виконання своїх
повноважень за 2011 рік

лютий

Про затвердження Програми
розвитку фізичної культури та
спорту на 2012-2016 роки
Про затвердження селищної
Програми
з
соціального
захисту ветеранів на 2012 рік
Про продовження терміну дії
контракту з керівником КП
«САРАТА»
Про проведення відкритої
зустрічі селищного голови з
громадянами щодо його звіту
про
свою роботу перед
територіальною громадою
Про затвердження Статуту
територіальної громади

березень

Виконання
заходів

лютий

особисто

лютий

Рішення с/р
№ 476-УІ від
22.02.12 року
Перенесено
На 2013 рік

березень

Не розроблено

березень

Не прийнято
Змінено
керівника
Перенесено на
березень 2013
року

березень

березень

грудень

розробку
перенесено на
2013 рік

14.

Про проведення інвентаризації
власності
територіальної
громади та складання переліку
об’єктів,
що
підлягають
оформленню права власності

березень

15.

Про затвердження Програми
приватизації
власності
територіальної громади
Щоквартальне звітування
виконкому ради про
виконання селищного
бюджету за звітний
період

березень

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Про внесення змін до Правил
благоустрою території,
забезпечення чистоти і
належного санітарного стану у
смт. Сарата
Про внесення змін та
доповнень до селищного
бюджету на 2012 рік

Про підготовку комунальних
підприємств та закладів
селища до роботи у осінньозимовий
період 20122013 років
Про роботу комунальних
підприємств: - КП «Сарата»,
- БТІ та РОН, - КП
«Івушка»,- КЗ « Ясла-сад №1»
та КЗ « Ясла-сад №2»
Про звіт начальника РВ
ГУМВС України в Одеській
області про стан боротьби з
злочинністю,забезпечення
громадської безпеки та
підвищення рівня
правопорядку на
території селища
Про виконання вимог чинного
законодавства щодо
раціонального використання

Березень

подана заявка
на оформлення
права власності
на
стадіон,
магазин
по
вул.. 50 років
Жовтня,
будинок
по
вул.. Чкалова,
квартиру
по
вул. Леніна
Розробка
недоцільна
Червень

Вере
сень

грудень

лютий

Протягом звітного періоду

серпень

жовтень

лютий

грудень

травень

Вере
сень

Протягом звітного періоду

№ 533-УІ- від
07.05.12
№ 609 -УІ - від
02.08.12
№701 - УІ від
07.11.12
№761 - УІ від
26 12.12
Внесення змін
є регуляторним
актом.
Зміни
не вносились
На
протязі
звітного
періоду
вносились
зміни
та
доповнення
Рішення с/р
№
639-УІвід
05.09.12
Рішення с/р
№ 638-УІ від
05.09.12
Не
проводилось.
Перенесено на
розгляд
виконкому
у
січні
2013 року
Розглядались
на
всіх
пленарних

23.

земельних
ресурсів
селищної ради
Про заходи щодо святкування
190 – річниці селища Сарата

24.

Про місцеві податки та збори
на 2012 рік

25.

Про затвердження тарифів на
комунальні послуги (у міру
необхідності
Про роботу виконкому щодо
наведення санітарного
порядку та благоустрою
селища
Про проект селищного
бюджету на 2013 рік

26.

27.

28.

Про стан забезпечення селища
питною водою

29.

Про стан вуличного
освітлення на території смт
Сарата
Про встановлення розміру
батьківської плати за
утримання дітей у дошкільних
закладах
селищної ради
на 2013 рік
Про виконання плану роботи
селищної ради на 2012 рік, з
метою контролю

30.

31.

32.

33.

Про підготовку Порядку
відчуження комунального
майна
Про план роботи ради на 2013
рік.

засіданнях
селищної ради
Проведено,
рішення
виконкому №
170
від
30.08.2012 р.
Рішення с/р
прийнято
у
2011 році
На протязі року
не приймалось

жовтень

січень
квітень
Протягом звітного періоду

січень

Протягом звітного періоду
квітень

жовтень
грудень

липень

грудень

січень
грудень

34.

Про регулювання чисельності
бродячих собак на території
смт Сарата

квітень

35.

Про вивезення твердих
побутових відходів (сміття) по
вулицям селища

квітень

Розглядались
протягом року
на засіданнях
виконкому
№ 761-УІ
29.12.
2012
року
Розглядалось
на
засіданні
виконкому
Рішення сесії
від № 727 від
07.12.12року
Не
розглядалось

Рішення с/р
№ 610-УІ від
02.08.12
№704-УІ
від
07.11.12
Рішення
№
480-УІ від
22.02.12
Рішення с/р
№779-УІ
10
січня 2013 року
Рішення
виконкому №
67від 03.05.12
року
Наказом КП
«САРАТА
КОМУН
СЕРВІС»
Затверджено
графік вивозу

36.

Про взаємовідносини
селищної ради з районною
державною адміністрацією,
обласною державною
адміністрацією в частині
проведення будівництва,
залучення інвестицій, тощо

Саратський селищний голова

бере
зень

липень

вересень

грудень

Протягом року
На підставі
листування

А.Л. Негодяєв

