
                                                                      ПОГОДЖЕНО 

                                                                      Михайлівський сільський голова 

                                                                       ___________В.П. Максименко 

 

План роботи  

постійної комісії Михайлівської сільської ради з питань регламенту, 

депутатської етики, законності та антикорупційної політики  

на 2020 рік 
 

 

І. Питання, що розглядатимуться на 

засіданнях постійної комісії 

 

І квартал 2020 року 

 

1. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди 

комунального майна. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

2. Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання плати за 

оренду комунального майна та типового договору оренди нерухомого або 

іншого майна, що належить до комунальної власності. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

3. Про план роботи Михайлівської сільської ради об`єднаної територіальної 

громади на ІІ квартал 2020 року. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

4. Про погодження порядку денного та проєктів рішень на сесію сільської 

ради VІІ скликання. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

ІІ квартал 2020 року 

 

1. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік. 

Готують: фінансовий відділ виконкому сільської ради, галузеві      

постійні комісії сільської ради. 

  

2. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно 

відмінне від земельної ділянки на 2021 рік. 

 Готують: фінансовий відділ виконкому сільської ради, постійна 



комісія з питань бюджету, соціально-економічного 

розвитку та управління комунальним майном. 

 

3. Про встановлення ставок на єдиний податок, транспортний податок, збір за 

місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір на 2021 рік. 

 Готують: фінансовий відділ виконкому сільської ради, постійна 

комісія з питань бюджету, соціально-економічного 

розвитку та управління комунальним майном. 

 

4. Про план роботи Михайлівської сільської ради об`єднаної територіальної 

громади на ІІІ квартал 2020 року. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

5. Про погодження порядку денного та проєктів рішень на сесію сільської 

ради VІІ скликання. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

 

ІІІ квартал 2020 року 

 

1. Про звіт про роботу постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

етики, законності та антикорупційної політики за 2019 рік. 

Готують: постійна комісія сільської ради з питань регламенту, 

депутатської етики, законності та антикорупційної 

політики. 

 

2. Про проведення звітів депутатів перед територіальною громадою. 

Готують: постійна комісія сільської ради з питань регламенту, 

депутатської етики, законності та антикорупційної 

політики. 

 

 

3. Про виконання Програми забезпечення правопорядку та підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на території Михайлівської сільської ради 

об`єднаної територіальної громади на 2019 - 2023 роки. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

4. Про план роботи Михайлівської сільської ради об`єднаної територіальної 

громади на ІV квартал 2020 року. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 



5. Про погодження порядку денного та проєктів рішень на сесію сільської 

ради VІІ скликання. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

ІV квартал 2020 року 

 

1. Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

2. Про план роботи Михайлівської сільської ради об`єднаної територіальної 

громади на І квартал 2021 року. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

3. Про погодження порядку денного та проєктів рішень на сесію сільської 

ради VІІ скликання. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

ІІ. Організаційно-масова робота постійної комісії 

 

1. Участь членів постійної комісії в сесіях сільської ради, засіданнях 

постійної комісії, у виборчих округах.  

 

2. Участь у підготовці програм, звернень, по питаннях, які входять до 

компетенції постійної комісії. 

 

3. Організація контролю за прийнятими комісією рекомендаціями та 

рішеннями сесій сільської ради, що стосуються питань, контроль за якими 

покладено на постійну комісію. 

 

4. Роз`яснення населенню прав, свобод та обов`язків громадянина, 

закріплених Конституцією України та чинним законодавством. 

 

5. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій. 

 

6. Здійснення контролю за дотриманням Регламенту Михайлівської 

сільської ради об`єднаної територіальної громади. 

 

7. Підготовка регуляторних актів на  пленарні засідання сільської ради.  

 

Голова  

постійної комісії Ю.В. Кодола 


