
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята  сесія VIII скликання 

 

                                                              

 

                                                           

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 21  грудня 2021 року                                                           № 633 

 

 

Про затвердження Плану роботи 

Рафалівської селищної ради 

на 2022 рік 

 

 

  Відповідно до пункту 7 ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  розглянувши пропозиції постійних комісій Рафалівської селищної ради, селищна  

рада    

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Затвердити План роботи Рафалівської селищної ради на 2022 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради Бабецьку 

Н.С. 

 

 

Селищний голова                                   Василь СОВГУТЬ 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Додаток 

до  рішення  11 сесії 8 скликання 

від 21.12.2020 року № 633 

 

ПЛАН 

роботи Рафалівської селищної ради  на 2022 рік. 

 

І. Основні питання для внесення на розгляд сесії селищної ради. 

 

І квартал 

 

1.Про виконання селищного бюджету за 2021 рік. 

Готують: фінансовий відділ . 

2.Про звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку територіальної громади 

за 2021 рік. 

Готують: фінансовий відділ 

3.Про звіт селищного голови за діяльність селищної ради за 2021 рік. 

Готують: селищний голова 

4.Про звіт про роботу виконавчого комітету за звітний період. 

Готують: відділи селищної ради. 

5.Про внесення змін до бюджету  селищної ради на 2022 рік. 

Готують: фінансовий відділ та постійна депутатська комісія. 

6.Про фінансово-господарську діяльність Рафалівської селищної ради з питань благоустрою 

населених пунктів територіальної громади. 

Готують:заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, 

старости. 

7. Розгляд питань, що стосуються регулювання земельних відносин. 

Готують: відділ правової, кадрової, інформаційної роботи та земельних ресурсів. 

8. Заслуховування повідомлень депутатів, розгляд запитів депутатів. 

Готують: депутати селищної ради. 

 

ІІ квартал 

1. Про затвердження звіту про виконання  селищного бюджету за І квартал 2022 року. 

Готують:відділ фінансів та постійна депутатська комісія.  

2. Про благоустрій населених пунктів. 

Готують:. відділ правової, кадрової, інформаційної роботи та земельних ресурсів 

3. Про затвердження місцевих податків і зборів на 2023 рік. 

Готують: секретар ради, відділ правової, кадрової, інформаційної роботи та земельних 

ресурсів 

4. Про підготовку закладів середньої освіти дошкільних закладів та закладів позашкільної 

освіти до початку нового навчального року. 

Готують: заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

5. Розгляд питань, що стосуються регулювання земельних відносин. 

Готують: відділ правової, кадрової, інформаційної роботи та земельних ресурсів 

6.Про внесення змін до бюджету  селищної ради на 2022 рік. 

Готують: фінансовий відділ та постійна депутатська комісія. 

 7. Заслуховування повідомлень депутатів, розгляд запитів депутатів. 

Готують:депутати селищної ради. 

 

 



ІІІ квартал 

1. Звіт про виконання програм соціального та економічного розвитку Рафалівської селищної 

територіальної громади за перше півріччя 2022 року. 

Готують: Фінансовий відділ 

2. Про затвердження звіту про виконання  селищного бюджету за І півріччя 2022 року. 

Готують: Фінансовий відділ  

3. Заслуховування звіту голів постійних комісій селищної ради. 

Готують: голови постійних комісії. 

4. Розгляд питань, що стосуються регулювання земельних відносин. 

Готують:. відділ правової, кадрової, інформаційної роботи та земельних ресурсів 

5.Про внесення змін до бюджету  селищної ради на 2022 рік. 

Готують: фінансовий відділ та постійна депутатська комісія. 

6. Заслуховування повідомлень депутатів, розгляд запитів депутатів. 

Готують:депутати селищної ради. 

 

ІV квартал 

1.Про внесення змін до бюджету  селищної ради на 2022 рік. 

Готують: фінансовий відділ 

2. Про  селищний бюджет на 2023 рік. 

Готують:. фінансовий відділ 

3. Про програми соціально-економічного розвитку  селищної ради на 2023 рік. 

Готують: фінансовий відділ 

4. Про план роботи селищної ради на 2023 рік. 

Готують: секретар селищної ради,постійні комісії. 

6. Розгляд питань, що стосуються регулювання земельних відносин. 

Готують: відділ правової, кадрової, інформаційної роботи та земельних ресурсів 

7.Заслуховування повідомлень депутатів, розгляд запитів депутатів. 

Готують:депутати селищної ради. 

 

 

Перелік 

Основних питань для розгляду на засіданнях постійних комісій 

селищної ради. 

Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної політики, податків,  комунальної власності та   

енергозбереження: 

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя 2022 року. 

2. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку селища за І 

півріччя  2022 року. 

3. Про внесення змін до селищного бюджету на 2022рік. 

4. Про стан утримання  комунальних доріг селища. 

5. Про стан утримання водопровідної мережі на території селищної ради. 

6. Про  програми соціально-економічного та культурного розвитку селища на 2023 рік. 

7. Про селищний бюджет на 2023 рік. 

8. Про план регуляторної діяльності селищної ради на 2023 рік. 

9.  Про затвердження місцевих податків і зборів на 2023 рік. 

10. Про план роботи на 2023 рік. 

11. Про затвердження місцевих програм на 2023рік. 

12. Про звіт голови постійної комісії на сесії ради. 

 



Постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житловокомунального господарства  

та екології 

1. Про стан надходження плати за землю з юридичних та фізичних осіб. 

2. Про стан дотримання земельного законодавства суб’єктами господарювання на території 

Рафалівської територіальної громади та ефективності використання земель. 

3. Про розгляд земельних питань. 

4. Про дотримання режиму роботи закладами торгівлі. 

5. Про стан утримання жителями селища прибудинкових територій. 

6. Про проведення двомісячника з благоустрою на території селищної ради.  

7. Про затвердження місцевих програм на 2023рік. 

8. Про розгляд проектів регуляторних актів. 

9. Про благоустрій територій селищної ради. 

10. Про план роботи комісії на 2023рік. 

11. Про селищний бюджет на 2023 рік. 

12.  Про затвердження місцевих податків і зборів на 2023 рік. 

13. Про звіт голови постійної комісії на сесії ради. 

 

 

Постійна комісія з питань регламенту , депутатської діяльності та етики, прав людини , 

законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів , протидії та  запобігання 

корупції, освіти, культури, молоді , фізкультури і спорту, охорони здоров’я,  соціального 

захисту населення, підприємництва та  сфери послуг: 

1. Про організацію харчування дітей в шкільних та дошкільних закладах селища. 

2. Про стан дитячої бездоглядності на території селищної ради. 

3. Про оздоровлення та відпочинок дітей в літній період. 

4. Про стан організації культурно-масових заходів в селищі. 

5. Про  стан та перспективи розвитку освітніх закладів ТГ. 

6. Про розвиток спорту на території селищної ради. 

7. Про забезпечення соціальної і матеріальної підтримки найбільш вразливих верств населення 

територіальної громади. 

8. Про надання грошової та матеріальної допомоги жителям територіальної громади. 

9.Про участь депутатів в пленарних засіданнях сесії селищної ради. 

10. Про декларування доходів депутатів селищної ради. 

11. Про план роботи комісії на 2023рік. 

12. Про місцеві програми на 2023 рік. 

13. Про селищний бюджет на 2023 рік. 

14. Про звіт голови постійної комісії на сесії ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Організаційне забезпечення діяльності селищної ради 

  

1. Організаційне забезпечення  

проведення засідань постійних 

комісій селищної ради 

За узгодженням  Секретар селищної  ради,  

Голови постійних комісій 

селищної ради, відповідні 

відділи  селищної ради 

2.  Організаційне забезпечення 

проведення пленарних засідань 

селищної ради 

відповідно до 

регламенту 

селищної ради 

Секретар селищної ради,  

відділи селищної ради 

3. Здійснення контролю за ходом 

виконання рішень селищної ради 

протягом року Секретар селищної ради,  

Голови постійних комісій 

селищної ради, відповідні 

відділи  селищної ради 

4. Надання консультативно-методичної 

допомоги депутатам селищної  ради з 

питань здійснення  повноважень, 

підготовки проектів рішень селищної 

ради, тощо 

Постійно Секретар селищної ради,   

відділи  селищної ради 

5.  Аналіз та узагальнення заяв, скарг 

фізичних та юридичних осіб до 

депутатів селищної  ради щодо 

поліпшення діяльності органів і 

посадових осіб місцевого 

самоврядування 

 за підсумками року Секретар селищної ради,  

депутати селищної  ради,  

відділи селищної ради 

6. Аналіз участі депутатів селищної 

ради у засіданнях постійних комісій, 

пленарних засіданнях селищної ради 

 за підсумками 

кварталу 

Секретар селищної ради,  

депутати селищної ради,  

відділи селищної ради 

7. Підготовка звітів депутатів селищної 

ради за підсумками роботи у 2022 

році 

грудень 2022 Секретар селищної ради,  

депутати селищної ради, 

відділи селищної ради  

8. Інформаційне забезпечення 

депутатської діяльності 

протягом року Секретар селищної ради,  

депутати селищної ради,  

відділи селищної ради 

9. Проведення зустрічей з мешканцями 

громади, робота в округах 

протягом року Секретар селищної ради,  

депутати селищної ради  

10.   Виконання доручень виборців, 

вивчення громадської думки 

протягом року Секретар селищної ради,  

депутати селищної ради  

 

 

Секретар селищної ради                          Наталія БАБЕЦЬКА 

 


