
                                                                                                       
 

 ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 23.01.2018 р.  № 10   

 

Про затвердження плану роботи  

Заводської міської ради  

на 2018 рік.    

 

Керуючись пунктом 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні».  

 

Вирішили: Затвердити план роботи міської ради на 2018 рік (додається).  
 

 

 

Міський голова                                        В. Сидоренко  

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

  рішенням  тридцять  першої  сесії   

міської ради  VII скликання  

 від 23.01.2018 року №  10 

 

План роботи  

Заводської міської ради  

7 скликання на 2018 рік 

 

I квартал  

1.  Затвердження звіту про виконання бюджету міста за 201 7 рік. 

2.  Про виконання програми  економічного  і соціального  

розвитку за 2017 рік. 

3.  Про затвердження Програми  економічного  і соціального  

розвитку міста на 2018 рік. 

4.  Затвердження звіту директора  КП «Комунсервіс» про 

проведену роботу у 2017 році.  

5.  Затвердження звіту директора комунального ринку  за 2017 

рік. 

6.  Затвердження звіту голови МГО «СПОРТ» за 2017 рік.  

7.  Затвердження звіту голови МГО «Правопорядок» про 

проведену роботу у 2017 рік.  

8.  Затвердження інформації начальника поліції про стан 

законності та боротьби із злочинністю, охорони  

громадського порядку за результатами діяльності у 2017 

року.  

9.  Затвердження інформації керівника прокуратури про стан 

законності та боротьби із злочинністю за результатами 

діяльності у 2017 році.  

10.Про затвердження  плану роботи Заводської міської ради на 

2018 рік. 

         

II  квартал 

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I квартал 

2018 року. 

2. Про затвердження місцевих податків і зборів на 2019 рік. 

 

III  квартал 

         Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I  півріччя    

        2018 року. 

IV квартал 

1. Про затвердження звіту про виконання міського  бюджету за 9 місяців 

2018 року. 

2. Про затвердження міського бюджету на 2019 рік. 

3. Звіт міського голови. 
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