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План роботи 

виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2022 рік 

I. Питання для внесення на розгляд засідань виконавчого комітету Гірської сільської ради: 

 

Зміст заходу 

Обґрунтування 

необхідності 

здійснення заходу 

 

Термін виконання 

 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

Звіт про виконання бюджету 

Гірської сільської ради за 2021 рік 

Виконання Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Лютий Фінансовий відділ виконавчого 

комітету Гірської сільської ради 

Звіт про роботу комунального 

підприємства КП «Горянин» 

Гірської сільської ради за 2021 рік 

Виконання Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Лютий Керівник комунального 

підприємства 

Про виконання Програми соціально 

– економічного розвитку Гірської 

сільської ради 

Виконання Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Квітень, 

Липень, 

Жовтень 

Фінансовий відділ виконавчого 

комітету Гірської сільської ради 

Звіт про хід виконання сільського 

бюджету за 2022 рік 

Виконання Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Квітень, 

Липень, 

Жовтень 

Фінансовий відділ виконавчого 

комітету Гірської сільської ради 

Про стан роботи адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті 

Гірської сільської ради за 2022 рік 

Положення про 

адміністративну 

комісію при 

виконавчому комітеті 

Гірської сільської 

ради 

Щоквартально Голова адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті 

Гірської сільської ради 



Звіт про стан утримання та 

виховання дітей в сім’ях опікунів, 

піклувальників та виконання 

покладених на них обов’язків  

згідно статті 4 Закону 

України "Про органи і 

служби у справах 

дітей та спеціальні 

установи для дітей"  

Січень  Начальник служби у справах 

дітей 

Проведення засідання 

Координаційної ради з питань 

гендерної рівності, запобігання та 

протидії  домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, 

протидії торгівлі людьми 

Згідно положення 

затвердженого 

Рішенням 

виконавчого комітету 

Гірської сільської 

ради №284 від 

08.09.2021  

Щоквартально Голова координаційної ради  

Про затвердження заходів з 

благоустрою та підтримки чистоти 

в населених пунктах Гірської 

сільської ради 

Виконання Закону 

України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» 

Березень Управління житлово-

комунального господарства та 

капітального будівництва 

виконавчого комітету Гірської 

сільської ради 

Щодо проведення весняного 

місячника санітарної очистки, 

благоустрою та озеленення на 

території Гірської сільської ради 

Виконання Закону 

України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» 

Квітень,  

Травень 

 

Управління житлово-

комунального господарства та 

капітального будівництва 

виконавчого комітету Гірської 

сільської ради 

Про проведення інвентаризації 

дитячих та спортивних майданчиків 

на території Гірської сільської ради 

Виконання Закону 

України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» 

Березень, 

Жовтень 

Управління житлово-

комунального господарства та 

капітального будівництва 

виконавчого комітету Гірської 

сільської ради 

Підсумки роботи зі зверненнями 

громадян Гірської сільської ради 

Виконання Указу 

Президента «Про 

першочергові заходи 

щодо забезпечення 

реалізації 

Щоквартально Посадові особи Гірської 

сільської ради та її виконавчих 

органів 



громадянами 

конституційного 

права на звернення» 

Звіт про роботу комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого 

комітету Гірської сільської ради 

Виконання Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Щоквартально Начальник служби у справах 

дітей 

Про підсумки роботи комунальних 

підприємств, управлінь та відділів 

при виконавчому комітеті Гірської 

сільської ради 

Виконання Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Травень, 

Грудень 

Посадові особи Гірської 

сільської ради та її виконавчих 

органів 

Про хід виконання проекту 

«Поліцейський офіцер громади» 

Закон «Про 

Національну поліцію 

України» 

Січень Заступник сільського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів Гірської сільської ради 

Звіт роботи житлової комісії при 

виконавчому комітеті Гірської 

сільської ради 

Виконання Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Щоквартально Голова житлової комісії при 

виконавчому комітеті Гірської 

сільської ради 

Про підсумки роботи органу 

приватизації при виконавчому 

комітеті Гірської сільської ради 

Виконання Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Щоквартально Голова сільської ради 

Про звіт роботи соціально – 

бюджетної комісії при виконавчому 

комітеті Гірської сільської ради 

Виконання Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Щоквартально Голова соціально – бюджетної 

комісії при виконавчому 

комітеті 

Звіт комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

Виконавчого комітету Гірської 

сільської ради комісії  

 

Виконання вимог 

Типового положення 

про регіональну та 

місцеву комісію з 

питань техногенно-

екологічної безпеки і 

Щоквартально Голова комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

Виконавчого комітету Гірської 

сільської ради комісії 



надзвичайних 

ситуацій, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

17.06.2015 № 409 

Про звіт роботи старостами 

територіальної громади 

Виконання Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Щоквартально Старости територіальної 

громади 

Поточні питання  За потребою Посадові особи Гірської 

сільської ради та її виконавчих 

органів 

Звіт про роботу місцевої пожежної 

охорони 

Виконання Закону 

України «»Про 

правові засади 

цивільного захисту» 

та Кодексу цивільного 

захисту України 

Раз на рік Начальник відділу з питань 

цивільного захисту населення 

та взаємодії з правоохоронними 

органами  

Звіт про роботу муніципальної 

варти виконавчого комітету 

Гірської сільської ради 

Згідно Закону України 

«Про участь громадян 

в охороні 

громадського порядку 

і державного 

кордону»  

Щоквартально Начальник відділу з питань 

цивільного захисту населення 

та взаємодії з правоохоронними 

органами 

Про підтримку кандидатури на 

висунення за здобуття почесного 

звання – «Мати – героїня» 

Виконання Закону 

України «Про 

державні нагороди» та 

Указу Президента 

«Про одноразову 

винагороду жінкам, 

яким присвоєно 

Протягом року Посадові особи Гірської 

сільської ради та її виконавчих 

органів 



почесне звання 

України «Мати –

героїня» 

Звіт про роботу управління 

гуманітарного розвитку та 

соціального захисту населення 

Виконання Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Щоквартально Начальник управління 

гуманітарного розвитку та 

соціального захисту населення 

Про звіт роботи відділу інспекції з 

паркування управління ЖКБ та КБ 

виконавчого комітету Гірської 

сільської ради 

Виконання Закону 

України « Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

реформування сфери 

паркування 

транспортних засобів» 

Щоквартально Начальник відділу інспекції з 

паркування управління ЖКГ та 

КБ 

 

 

II. Підготовка проектів розпоряджень сільського голови 

1 Про розгляд питань квартирного обліку Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 

2 Про видалення зелених насаджень на 

території населених пунктів Гірської 

сільської ради 

Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 

3 Про присвоєння поштових адрес Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 

4 Про присвоєння Почесний громадянин 

Гірської територіальної громади 

Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 

5 З основної діяльності Протягом року Відповідно до розподілу 

повноважень 



6 З особового складу Протягом року Відповідно до розподілу 

повноважень 

7 Надання щорічних відпусток, 

оплачуваних відпусток та відпусток з 

зв’язку з навчанням 

Протягом року Відповідно до розподілу 

повноважень 

8 Про надання короткострокових 

відряджень працівникам 

Протягом року Відповідно до розподілу 

повноважень 

 

III. Контроль за виконанням Законів України 

 

1 «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» 

Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 

2 «Про місцеве самоврядування в Україні» Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 

3 «Про доступ до публічної інформації» Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 

4 «Про захист персональних даних» Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 

5 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності за 

порушення законодавства про захист 

персональних даних» 

Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 

6 «Про звернення громадян» Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 

7 «Про запобігання корупції» Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 

 

 



 

III. I. Актів Президента України 

1 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» 

Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 

2 «Про заходи щодо врегулювання 

цін/тарифів на житлово – комунальні 

послуги» 

Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 

 

III.II. Виконання рішень сільської ради 

1 Виконання цільових Програм сільської 

ради 

Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів, 

керівники комунальних 

підприємств 

2 Про виконання рішень сільської ради Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів, 

керівники комунальних 

підприємств 

 

 

IV.Робота з компетенціями персоналу апарату ради та її виконавчих органів 

 

1 

Участь в тематичних семінарах, 

вебінарах, тренінгах, курсах підвищення 

кваліфікації та стажування персоналу 

Протягом року Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 

2 Навчання персоналу Постійно Посадові особи Гірської сільської 

ради та її виконавчих органів 



 

V.Наради 

1 Проведення робочих нарад з керівниками 

апарату ради та її виконавчих органів та 

старостами 

Щотижня по понеділкам Голова сільської ради 

2 Проведення нарад з керівниками 

комунальних підприємств виконавчого 

комітету Гірської сільської ради 

Щотижня по понеділкам Голова сільської ради, заступники 

сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Гірської сільської ради 

3 Проведення нарад з керівниками 

управлінь та відділів виконавчого 

комітету Гірської сільської ради 

Щотижня по понеділкам Голова сільської ради, заступники 

сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Гірської сільської ради 

 

 

VI. Організація проведення масових заходів, урочистостей, державних та професійних свят України 

1 Новий рік 1 січня передбачаються витрати 

бюджетних коштів 

2 Різдво Христове 7 січня передбачаються витрати 

бюджетних коштів 

3 День соборності України 22 січня  

4 День вшанування учасників бойових дій на 

території Афганістану 

15 лютого  

5 Міжнародний жіночий день 8 березня  

6 День національної культури та Національний 

Шевченківський день 

9 березня  

7 День працівників житлово комунального 

господарства і побутового обслуговування 

населення 

21 березня  



8 День довкілля третя субота квітня  

9 Пасха (Великдень) 24 квітня   

10 День пам’яті Чорнобильської трагедії 26 квітня  

11 День праці (Міжнародний день солідарності 

трудящих) 

1 травня передбачаються витрати 

бюджетних коштів 

12 День матері друга неділя травня  

13 День пам’яті та примирення 8 травня передбачаються витрати 

бюджетних коштів 

14 День Перемоги над нацизмом у Другій 

світової війні 

9 травня передбачаються витрати 

бюджетних коштів 

15 Міжнародний день сім’ї 15 травня  

16 День Європи 21 травня  

17 День пам’яті жертв політичних репресій третя неділя травня  

18 День захисту дітей, Міжнародний день 

захисту дітей 

1 червня  

19 День вшанування пам’яті дітей, які загинули 

внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації проти України 

4 червня  

20 День Святої трійці 20 червня  

21 День скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні 

22 червня  

22 День батька  третя неділя червня  

23 День державної служби 23 червня  

24 День молоді остання неділя червня  

25 День Конституції України 28 червня передбачаються витрати 

бюджетних коштів 

26 День Державного Прапора України 23 серпня передбачаються витрати 

бюджетних коштів 

27 День Незалежності України 24 серпня передбачаються витрати 

бюджетних коштів 



 

 

 

Заступник голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Гірської сільської ради                                               Максим СЧАСТЛИВИЙ 

28 День Знань 1 вересня передбачаються витрати 

бюджетних коштів 

29 День фізичної культури і спорту друга субота вересня передбачаються витрати 

бюджетних коштів 

30 День Вчителя, День працівника освіти перша неділя жовтня передбачаються витрати 

бюджетних коштів 

31 День захисників та захисниць України 14 жовтня передбачаються витрати 

бюджетних коштів 

32 День визволення України від фашистських 

загарбників 

28 жовтня   

33 День працівника соціальної сфери України перша неділя 

листопада 

передбачаються витрати 

бюджетних коштів 

34 День української писемності та мови 9 листопада  

35 День гідності і свободи (день початку подій, 

які стали для України історичними: 

Помаранчевої революції 2004 року і 

Революції гідності 2013 року) 

21 листопада  

36 Всеукраїнська акція «16 днів проти 

насильства» 

25 листопада - 10 грудня  

37 День Збройних сил України 6 грудня  

38 День місцевого самоврядування в Україні 7 грудня  

39 День Святого Миколи Чудотворця 19 грудня передбачаються витрати 

бюджетних коштів 

40 Різдво Христове (Католицьке ) 25 грудня  


