
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 24.12.2019 № 49-37/VII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження плану роботи міської ради на 2020 рік 

 

Керуючись п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити план роботи міської ради на 2020 рік (додається). 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити секретарю ради 

Сьомак Н.О., контроль за виконанням рішення покласти на мандатну комісію з 

питань депутатської діяльності, етики та питань щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян  

(Федорець В.В.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Левченко 23809



Додаток 

до рішення міської ради 

від 24.12.2019 № 49-37/VII 
 

П Л А Н 

роботи Золотоніської міської ради VІІ-го скликання 

на 2020 рік 

 

1. Питання для розгляду на сесіях міської ради 

 

 

№ 

п/п 

Зміст 
Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

сесії 

Відповідальні за 

підготовку 

1. Про виконання плану роботи міської ради за 2019 рік 

Виконання вимог п. 7 ч. 1 ст. 

26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

січень 

Секретар ради, мандатна 

комісія з питань 

депутатської діяльності, 

етики та питань щодо 

забезпечення законності, 

правопорядку, охорони 

прав, свобод і законних 

інтересів громадян 

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету за 2019 рік. Виконання вимог п. 23 ч. 1 ст. 

26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

січень Комісія з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового 

та торгівельного 

обслуговування, 

господарської діяльності 

Фінансове управління 

3. Про затвердження звіту про виконання програми соціально-

економічного розвитку міста за 2019 рік. 

Виконання вимог п. 22 ч. 1 

ст. 26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

січень Комісія з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового 

та торгівельного 

обслуговування, 

господарської діяльності 

Управління економіки 
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4. 

Про здійснення державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності структурними підрозділами 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради за 2019 рік 

 

Виконання вимог п.9 ч. 1 

ст. 26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

лютий Комісія з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового 

та торгівельного 

обслуговування, 

господарської діяльності 

Управління економіки 

5. Про хід виконання міського бюджету у першому кварталі 2020 

року 

Виконання вимог п. 23 ч. 1 ст. 

26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

квітень Комісія з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового 

та торгівельного 

обслуговування, 

господарської діяльності 

Фінансове управління 

6. Про хід виконання програми соціально-економічного розвитку 

міста у першому кварталі 2020 року 

Виконання вимог п. 22 ч. 1 

ст. 26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

квітень Комісія з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового 

та торгівельного 

обслуговування, 

господарської діяльності 

Управління економіки 

7. Про хід виконання міського бюджету у першому півріччі 2020 

року 

Виконання вимог п. 23 ч. 1 ст. 

26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

липень Комісія з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового 

та торгівельного 

обслуговування, 

господарської діяльності 

Фінансове управління 

8. Про хід виконання програми соціально-економічного розвитку 

міста у першому півріччі 2020 року 

Виконання вимог п. 22 ч. 1 

ст. 26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

липень Комісія з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового 

та торгівельного 

обслуговування, 

господарської діяльності 

Управління економіки 

9. Про хід виконання програми соціально-економічного розвитку 

міста за 9 місяців 2020 року 

Виконання вимог п. 22 ч. 1 

ст. 26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

листопад Комісія з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового 

та торгівельного 

обслуговування, 
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господарської діяльності 

Управління економіки 

10. Про хід виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року Виконання вимог п. 23 ч. 1 ст. 

26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

листопад Комісія з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового 

та торгівельного 

обслуговування, 

господарської діяльності 

Фінансове управління 

11. Про забезпечення законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та результати діяльності 

органів внутрішніх справ на території міської ради за 9 місяців 

2019 року 

Виконання вимог п. 40 ч. 1 ст. 

26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

листопад Мандатна комісія, з питань 

депутатської діяльності, 

етики та питань щодо 

забезпечення законності, 

правопорядку, охорони 

прав, свобод і законних 

інтересів громадян 

Начальник поліції 

Місцевий прокурор 

12. Про міський бюджет на 2021 рік Виконання вимог п. 23 ч. 1 

ст. 26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

грудень Комісія з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового 

та торгівельного 

обслуговування, 

господарської діяльності 

Фінансове управління 

13. Про структуру та штатну чисельність виконавчих органів 

міської ради на 2021 рік 

Виконання вимог п. 5 ч. 1 

ст. 26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

грудень Комісія з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового 

та торгівельного 

обслуговування, 

господарської діяльності 

Фінансове управління 

14. Про програму соціально-економічного розвитку міста на 2021 

рік 

Виконання вимог п. 22 ч. 1 

ст. 26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

грудень Комісія з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового 

та торгівельного 

обслуговування, 

господарської діяльності 
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Управління економіки 

15. Про вирішення поточних питань щодо врегулювання 

земельних відносин у місті 

Виконання вимог п. 34 та 43 

ч. 1 ст. 26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

Протягом 

року в разі 

потреби 

Комісія з питань 

будівництва, землеустрою, 

житлово-комунального 

господарства та 

благоустрою 

Управління архітектури, 

регулювання забудови та 

земельних відносин 

16. Про вирішення поточних питань у галузі житлово-

комунального господарства та управління комунальною 

власністю 

Виконання вимог п. 31 ч. 1 

ст. 26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

Протягом 

року в разі 

потреби 

Комісія з питань 

будівництва, землеустрою, 

житлово-комунального 

господарства та 

благоустрою 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

17. Інші питання виключної компетенції міської ради Виконання вимог  

ст. 26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

Протягом 

року в разі 

потреби 

Депутатські комісії 

Управління і відділи 

виконкому міської ради 

18. Про затвердження місцевих програм розвитку Виконання вимог п. 22 ч. 1 

ст. 26 ЗУ „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

Протягом 

року в разі 

потреби 

Постійні депутатські 

комісії 

Управління і відділи 

виконкому міської ради 
 

Позачергові сесії проводити в разі потреби згідно чинного законодавства України. 

2. Інші заходи 

 
 

№ 

п/п 

Зміст 
Термін 

виконання 

Відповідальні за 

підготовку 

1.  Здійснення організаційних заходів з проведення сесій міської ради 
Протягом 

року 

Міський голова 

Секретар ради 

Відділ організаційного 
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забезпечення, контролю та 

кадрової роботи 

2.  Проведення засідань постійних комісій міської ради 
1 раз на 

місяць 

Секретар ради 

Голови постійних комісій 

Відділ організаційного 

забезпечення, контролю та 

кадрової роботи 

3.  Сприяння депутатам міської ради у здійсненні ними депутатських повноважень 
Протягом 

року 

Секретар ради 

Відділ організаційного 

забезпечення, контролю та 

кадрової роботи 

4.  Надання допомоги в організації діяльності депутатських фракцій 
Протягом 

року 

Голови депутатських 

фракцій 

Відділ організаційного 

забезпечення, контролю та 

кадрової роботи 

5.  Контроль за виконанням рішень, доручень сесій міської ради та рекомендацій постійних комісій 
Протягом 

року 

Секретар ради 

Голови постійних комісій 

Відділ організаційного 

забезпечення, контролю та 

кадрової роботи 

 
 
 

Секретар ради                Н.О.Сьомак 
 


