
             ЗАТВЕРДЖЕНО 

виконавчий комітет 

Вороновицької   селищної    ради 

рішення  № 01  від   16.01.2019 року 

 

Звіт про роботу виконавчого комітету за звітний  період  2018 року  

  

             Основною формою роботи виконавчого комітету селищної  ради є його засідання. 

За  звітний період  2018 року  було проведено  11 планових  засідань  виконавчого 

комітету  та  одне  засідання  позачергове,  на яких   розглянуто 413  питань  та  прийнято   

413  рішень. 

            Робота виконавчого комітету, згідно наданих йому повноважень складається  з 

таких основних напрямків – освіта, культура,  охорона здоров’я, соціальний захист, 

дотримання правопорядку, благоустрій та охорона  природи. 

        На засіданнях  виконавчого комітету   заслуховуються звіти про роботу керівників 

 об’єктів  комунальної власності селищної  ради, керівників  установ  та організацій: 

 прийняті  рішення: 

- Про покладення обов`язків по вчиненню нотаріальних дій; 

-Про схвалення прогнозних показників бюджету Вороновицької ОТГ на 2019-2020 роки; 

- Про наслідки відпрацювання житлового сектору селищної ради та заходи щодо його 

покращення; 

- про  роботу  по  обслуговуванню одиноких  та  інших  соціально-незахищених верств 

населення   громадян центром соціальної допомоги;  

-про стан  пожежної безпеки на території селищної  ради; 

- про стан харчування в дошкільних закладах  та  ДНЗ Вороновицької ОТГ;  

-питання благоустрою території;  

- про розгляд  заяв  про  взяття   на  квартирний облік; 

- про погодження   режиму роботи  кафе; 

- про  затвердження експертних  звітів щодо розгляду  кошторисної частини проектної 

документації  по проектуванню вуличного освітлення   та  доріг; 

-про уточнення та  присвоєння  поштових  адрес ;   

- про затвердження  актів зелених насаджень як  таких, які перебувають в аварійному та 

сухостійному стані;  

-про затвердження Переліку адміністративних послуг,  які  надаються виконкомом  

Вороновицької селищної ради;  

- про надання  матеріальної допомоги - про надання  матеріальної допомоги на лікування,  

 - про прийняття  на   відвідування  та позачергове відвідування  ДНЗ; 



- затвердження  списків  в  групи  ДНЗ; 

-Про підготовку закладів, установ та організацій  до роботи  в осінньо –зимовий період 

2018-2019 років. 

-Про  готовність КП «Надія»  до роботи  в осінньо-зимовий період. 

- Про внесення змін до рішенням виконавчого комітету  від  18.01.2017 року  № 2  «Про 

затвердженя   кількісного  та  персонального   складу  комісій 

-   Рішенням  виконавчого комітету  затверджені плани  роботи виконавчого комітету  

поквартально . 

- Про  затвердження  списків громадян пільгової категорії 

-Затверджуються  плани  заходів  по  підготовці    святкових   заходів : 

Вносились  зміни  в  персональний  склад  комісій  при  виконавчому  комітеті 

       Загальна результативність розгляду питань, порушених у зверненні знаходяться на 

задовільному рівні.  

  

Завдяки  тісній  співпраці  апарату  селищної ради, депутатського корпусу,  членів  

виконавчого  комітету,  наполегливій  роботі  голів  комісій  план роботи  виконавчого 

комітету  за  звітний  період успішно виконаний виконавчим комітетом   Вороновицької 

селищної ради. 
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