
                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 17.01.2020 р. № 1 

 

Про затвердження плану роботи  

Заводської міської ради  

на 2020 рік.    

 

 

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

в Україні».  

 

Вирішили: Затвердити план роботи міської ради на 2020 рік (додається).  
 

 

 

 

            

                 Міський голова                                                     Віталій СИДОРЕНКО 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО   
рішенням п’ятдесят другої 
сесії міської ради  
VII скликання  
від 17.01.2020 року № 1 

 
План роботи  

Заводської міської ради 
7 скликання на 2020 рік 

 
I Питання для розгляду на пленарних засіданнях 

сесій міської ради. 
 

1. Про затвердження  плану роботи Заводської міської ради на 
2020 рік. 

2. Затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2019 рік. 
3. Про виконання програми економічного і соціального 

розвитку за 2018 рік. 
4. Про затвердження Програми  економічного і соціального 

розвитку міста на 2020 рік. 
5. Про стан законності та боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку за результатами діяльності поліції у 2019 році. 
6. Про стан законності та боротьби із злочинністю за результатами 

діяльності  прокуратури у 2019 році. 
7. Про затвердження звіту КП «Комунсервіс». 
8. Про затвердження звіту комунального ринку. 
9. Про затвердження звіту голови  МГО «СПОРТ». 
10.  Про затвердження звіту МГО «Правопорядок». 
11.  Про затвердження місцевих податків та зборів на 2021 рік. 
12.  Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2020 рік. 
13.  Про затвердження розпоряджень міського голови. 
14.  Про регулювання земельних відносин. 
15.  Про розробку технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земель м. Заводське та села Вишневе. 
16.  Про розробку Стратегії розвитку громади на 2021 –  2030 роки. 
17.  Про план роботи міської ради на 2021 рік. 

 
 

ІІ Організаційне забезпечення діяльності міської ради 
 

1. Організаційне забезпечення проведення засідань постійних комісій 
міської ради. 

2. Організаційне забезпечення проведення Колегій  ради. 
3. Організаційне забезпечення проведення пленарних засідань міської 

ради. 
4. Здійснення контролю за ходом виконання рішень міської ради. 



5. Надання консультативно-методичної допомоги депутатам міської ради 
з питань здійснення повноважень, підготовки проектів рішень міської 
ради, тощо. 

6. Аналіз та узагальнення заяв, скарг фізичних та юридичних осіб до 
депутатів міської ради щодо поліпшення діяльності органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування. 

7. Аналіз участі депутатів міської ради у засіданнях постійних комісій, 
пленарних засіданнях міської ради. 

8. Організація навчання депутатів міської ради. 
 
 

ІІІ Взаємодія з територіальною громадою 
 

1. Проведення зустрічей з мешканцями громади, робота в округах. 
2. Участь у громадсько-важливих заходах, семінарах, нарадах, зустрічах з 

обговорення питань місцевого значення 
3. Виконання доручень виборців, вивчення громадської думки. 

 
 
 
 
 
  Секретар міської ради                                                   Лариса МАЩЕНКО 
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