
 

 
УКРАЇНА 

ПЛАВНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

РЕНІЙСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

68822, Україна, Одеська обл., Ренійський р-н, с.Плавні, вул. Миру, 74Б 

тел/факс: (04840) 4-05-84, E-mail: plavni.rada@ukr.net 

Код ЄДРПОУ 04380531 

_____________________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 

43-ї сесії Плавнівської сільської ради Ренійського району 

Одеської області сьомого скликання 

 

Про затвердження плану роботи Плавнівської сільської ради на 2020 рік 

 

Керуючись п. 7 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши інформацію сільського голови Плавнівської сільської ради Булгару Г.І., 

враховуючи пропозиції голів постійних депутатських комісій Плавнівської сільської ради 

щодо питань, які необхідно вирішувати раді у 2020 році, Плавнівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План роботи Плавнівської сільської ради на 2020 рік згідно додатку 

(додається). 

2. Виконкому Плавнівської сільської ради, постійним комісіям, депутатам сільської 

ради забезпечити виконання Плану роботи Плавнівської сільської ради на 2020 рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Плавнівського сільського 

голови Булгару Г.І. 

 

 

 
Сільський голова       Г.І.Булгару 

 

20 грудня 2019 року 

№341-VII 



Додаток 1 

до рішення 43-ї сесії Плавнівської 

сільської ради сьомого скликання 

від 20.12.2019 р. № 341-VIІ 

 
1. Перелік питань для розгляду на засіданнях Плавневскої сільської ради 

 

1.1. Про виконання бюджету Плавнівської сільської ради за 2019 рік 

1.2. «Про бюджет с. Плавні Ренійського району Одеської області на 2021 рік 

1.3. Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату Плавнівської 

сільської ради, кошториси витрат на утримання ради та її виконавчого 

апарату. 

1.4. Щоквартально розглянути виконання бюджету сільської ради за попередній 

квартал 

1.5. Затвердження прийнятих розпоряджень сільського голови у міжсесійний 

період 

1.7. Про підготовку підприємств, установ села до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

1.8. Звіт про діяльність Плавнівської сільської ради за 2019 рік 

1.9. Звіт про роботу постійних комісій 

1.10. Про план роботі Плавнівської сільської ради на 2020 рік 

 

2. Перелік питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету 

Плавневскої сільської ради 

 

Січень 

1. Про роботу виконавчого комітету із зверненнями громадян за 2019 рік 

2. Про роботу ДНЗ «Ластівка» 

Лютий 

3. Про роботу амбулаторії в с. Плавні 

4. Про роботу центру ветеринарної медицини в селі 

Березень 

5. Про заходи щодо поліпшення загального санітарного стану села 

7. Про заходи з благоустрою зон відпочинку на березі лиману. 

Квітень 

8. Про роботу виконавчого комітету із зверненнями громадян за 1 кв.2020 рік 

Травень 

9. Про роботу Плавнівської ЗОШ І-ІІІ ступеня 

Червень 

10. Про роботу соціального працівника з обслуговування престарілих жителів 

села 

Липень 

11. Про роботу виконавчого комітету із зверненнями громадян за 1 півріччя 2020 

року 

12 Про підготовку ДДУ «Ластівка» до нового виховного року 

Серпень 

13. Про підготовку Плавнинской ЗОШ до нового навчального року 

14. Про заходи щодо поліпшення надходження земельного податку. 

Вересень 

15. Про готовність сільських закладів до опалювального сезону (садочок, школа) 

Жовтень 



16. Про роботу торгових точок села різних форм власності та про дотримання 

законодавства щодо захисту прав споживачів. 

Листопад 

17. Про роботу сільської бібліотеці 

18. Про роботу сільського Будинку культури 

Грудень 

19. Про організацію регулярного пасажирського транспортного сполучення в селі 

 

 
Сільський голова       Г.І.Булгару 


