
                                                                Додаток  

                                                               до  рішення №1 виконавчого  комітету 

 

Інформація 

про  виконання плану роботи  виконавчого  комітету  за  2019  рік 

 

 

Виконавчий  комітет у своїй діяльності керується Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Конституцією України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його 

засідання. Всього  у 2019 році  проведено 12 засідань виконавчого комітету, 

на яких розглянуто 364 питання та прийнято  364 рішення. 

На засіданнях виконавчого комітету заслухано звіти: 

- про стан розгляду звернень громадян; 

про  роботу ЦНАП; 

 про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Вороновицької селищної ради, 

- про стан  медичного обслуговування  на  території  Вороновицької  

ОТГ 

- Про  роботу Вороновицької СЗШ № 1 

- Про  роботу  Комарівського  НВК 

- Про  роботу  ветеранської  організації 

- Про  організацію  обслуговування  населення  КП  «Надія» 

- Про  стан  вуличного освітлення  

 - Про роботу  військово-облікового  столу 

- про стан сплати земельного  податку  фізичними особами  в  межах  

Вороновицької  ОТГ, 

- Про  стан дотримання  законності  та правопорядку  на  території  

Вороновицької ОТГ 

Про  стан  соціального  захисту  населення на території  ОТГ 

Про  благоустрій  населених  пунктів  Вороновицької  ОТГ 

Про  роботу  комісії  з надзвичайних  ситуацій  та  екології 

Про  стан  фізичного  виховання  в закладах  освіти 



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

Звіт  згоджувальної  комісії 

Звіт  комісії  з  питань культури  та  освіти 

Звіт  комісії з  житлових  питань 

Про  стан  бібліотечного  обслуговування  на  території  Вороновицької  

ОТГ 

Про роботу  Вороновицької   філії КУ «Обласний пансіонат  для  осіб з  

інвалідністю  та  осіб  похилого  віку» 

Звіти взято до відома, вказано посадовим особам селищної ради на 

посилення контролю за станом сплати надходження земельного податку та 

орендної плати. Результативність розгляду питань, порушених у зверненнях 

знаходиться на задовільному рівні.  

З метою дотримання правил поведінки, належного правопорядку в 

населених пунктах селищної ради, а також в місцях відпочинку, 

попередження правопорушення серед неповнолітні на засіданнях 

виконавчого комітету заслуховано питання про стан боротьби зі злочинності 

та охорони громадського поряду на території селищної ради та питання опіки 

і піклування,  прийнято  два  рішення  про  доцільність  позбавлення  

батьківських  прав.  

Затверджені  заходи  по  забезпеченню  пожежної  безпеки  під  час  

підготовки  та  збирання врожаю; 

  заходи  щодо  запобігання  виникненню  пожеж  поблизу  лісових  

масивів,  населених  пунктів  та  вздовж  доріг  на  території  ОТГ; 

Комплексний  план  основних  організаційних  заходів  профілактики  

отруєнь  грибами на  2019-2020 роки.  

Відповідно, з метою охоплення всіх вказаних сфер виконавчим 

комітетом селищної ради протягом 2019 року: 

• Погоджуються графіки роботи об’єктів торгівлі, що знаходяться на 

території громади. 

• Погоджуються  наміри на виконання робіт з благоустрою населених 

пунктів (здійснення поточних ремонтів). 

• Присвоюються  та  уточнюються поштові адреси будинкам та 

земельним ділянкам, що знаходяться на території громади. 

• Проведено весняний місячник благоустрою та проведено ряд заходів 

по боротьбі з карантинними бур’янами, відзначено День пам’яті і 

примирення та 74-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 

на території  Вороновицької  ОТГ. 



•  Створено  комісію  по  обстеженню  стану  Ботанічної  памятки «Алеї 

вікових лип»  на  території  ОТГ   

•  затверджувались  акти зелених насаджень як  таких, які перебувають в 

аварійному та сухостійному стані;  

• Прийнято 175 рішень  про надання  матеріальної допомоги  

• Затверджуються   списки дітей  в  групи  ДНЗ;   

- Про  затвердження  списків   громадян   пільгової  категорії 

-Затверджуються  плани  заходів  по  підготовці    святкових   заходів : 

Вносились  зміни  в  персональний  склад  комісій  при  виконавчому  

комітеті 

Затверджуються  плани  роботи  виконавчого комітету  поквартально. 

       Загальна   результативність   роботи  по  виконанню  плану  роботи 

знаходяться на задовільному рівні.  

Затверджуються  плани  роботи  виконавчого комітету  поквартально.  

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 

 

 

 

Секретар  виконкому                                        Н.А.Мороз 


