
 

 

 

 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

РІШЕННЯ 
 

від 14 грудня 2021 року                                                                           № 
смт Олександрівка 

 

Про план роботи виконавчого комітету  
Олександрівської селищної ради на 2022 рік 
 

Відповідно до п.2 ч.2 ст.52, ст.53 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись Регламентом виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету Олександрівської селищної ради від 26 січня 2021 року № 144                    
«Про затвердження Положення про виконавчий комітет Олександрівської 
селищної ради та Регламенту роботи виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради VІІІ скликання» 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради на 2022 рік (додається). 

 
2. Керівникам органів виконавчої влади, посадовим особам, старостам 

Олександрівської селищної ради забезпечити своєчасну і якісну підготовку 
та виконання заходів, що передбачені даним планом.  

 
3. Контроль за виконання рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Сергія АНТІПОВА.  
 
 
 
 
Селищний голова         Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради 
 від __ _______ 2021 року № ___ 

 

П Л А Н 
роботи виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 2022 рік 

 

І. Календар проведення засідань виконавчого комітету Олександрівської селищної ради у 2022 році: 
 
25 січня 
 

15 лютого 
 

15 березня 
 

19 квітня 
 

17 травня 
 

21 червня 
 

19 липня  
 

16 серпня 
 

20 вересня 
 

18 жовтня 
 

15 листопада 
 

20 грудня 



 

2. Календарний графік подачі/оприлюднення проєктів рішень на засідання виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради у 2022 році 

Дата проведення засідань 
виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради 

Останній день подачі  до загального 
відділу погоджених проєктів рішень на 

засідання виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради 

Останній день оприлюднення проєктів 
рішень для розгляду на засіданні 

виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради 

25 січня 2022 року 05 січня 2022 року 10 січня 2022 року 

15 лютого 2022 року 27 січня 2022 року 31 січня 2022 року 

15 березня 2022 року 23 лютого 2022 року 25 лютого 2022 року 

19 квітня 2022 року 31 березня 2022 року 04 квітня 2022 року 

17 травня 2022 року 27 квітня 2022 року 29 квітня 2022 року 

21 червня 2022 року 01 червня 2022 року 03 червня 2022 року 

19 липня 2022 року 30 червня 2022 року 04 липня 2022 року 

16 серпня 2022 року 28 липня 2022 року 01 серпня 2022 року 

20 вересня 2022 року 01 вересня 2022 року 05 вересня 2022 року 

18 жовтня 2022 року 28 вересня 2022 року 30 вересня 2022 року 

15 листопада 2022 року 27 жовтня 2022 року 31 жовтня 2022 року 

20 грудня 2022 року 01 грудня 2022 року 05 грудня 2022 року 



3. Орієнтовний перелік планових питань для розгляду на засіданні виконавчого комітету Олександрівської селищної ради 
у 2022 році 
 

№ 
п/п 

Місяць, в якому 
заплановано 

внесення 
питання 

Питання, з якого буде розглядатися проєкт рішення на засіданні 
виконавчого комітету селищної ради, або заслуховуватись 

інформаційна доповідь 

Відповідальні за  підготовку 
питань 

1 2 3 4 

І квартал 

1 Січень 
Аналітична довідка про стан виконавської дисципліни в 
Олександрівській селищній раді за ІV квартал 2021 року Сектор контролю та звернень 

громадян 
2 Січень 

Аналітична довідка про роботу із зверненнями громадян в 
Олександрівській селищній раді за ІV квартал 2021 року 

3 Січень 
Звіт керівників виконавчих органів, підприємств, установ та 
організацій комунальної власності Олександрівської селищної ради 
за 2021 рік 

Керівники виконавчих органів, 
підприємств, установ та організацій 

комунальної власності 
Олександрівської селищної ради 

4 Січень 
Про бюджетні призначення на виконання програм, діючих на 
території Олександрівської селищної ради у 2022 році 

Фінансовий відділ 

5 Лютий 
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної 

власності 

6 Лютий 
Про схвалення Правил благоустрою населених пунктів і  
дотримання в них належного санітарного порядку на території 
Олександрівської селищної ради 

Відділ містобудування, 
архітектури, житлово-

комунального господарства та 
благоустрою 

7 Лютий 
Про хід опалювального сезону на території Олександрівської 
селищної ради 

8 Лютий 
Про організацію вивезення твердих побутових відходів на території 
населених пунктів Олександрівської селищної ради 



 

9 Лютий Про умови проживання сімей з дітьми Служба у справах дітей 

10 Лютий 
Про організацію роботи із сім’ями, які потрапили у складні життєві 
обставини  

КЗ «Центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

11 Лютий 
Про роботу соціальних працівників на території Олександрівської 
селищної ради 

Комунальна установа 
«Олександрівський центр 

соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» 

Олександрівської селищної ради 

12 Лютий 

Розроблення порядку співпраці лікарських амбулаторій та 
фельдшерсько-акушерських пунктів КНП «Олександрівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської 
селищної ради із старостами 

КНП «Олександрівський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Олександрівської 

селищної ради 

13 Березень 
Про порядок встановлення дорожніх знаків в населених пунктах 
Олександрівської селищної ради 

Відділ містобудування, 
архітектури, житлово-

комунального господарства та 
благоустрою 

14 Березень 
Про утримання паспортизованих сміттєзвалищ та ліквідації 
несанкціонованих сміттєзвалищ на території Олександрівської 
селищної ради 

15 Березень 

Про правила користування асфальтованими дорогами 
сільськогосподарськими/фермерськими підприємствами, 
установами, організаціями та особами, які одноосібно обробляють 
земельні ділянки та догляд за даними дорогами в населених 
пунктах Олександрівської селищної ради 

16 Березень 

 
Про правила та порядок утримання прибудинкових територій 
жителями населених пунктів Олександрівської селищної ради 
(адміністративна відповідальність) 

Відділ містобудування, 
архітектури, житлово-

комунального господарства та 
благоустрою, відділ юридичного 

забезпечення 



 

17 Березень 
Про заходи щодо подання е-декларації особою, уповноваженою на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

Головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення 

корупції, мобілізаційної роботи 
та цивільного захисту 

ІІ квартал 

18 Квітень 
Аналітична довідка про стан виконавської дисципліни в 
Олександрівській селищній раді за І квартал 2022 року Сектор контролю та звернень 

громадян 
19 Квітень 

Аналітична довідка про роботу із зверненнями громадян в 
Олександрівській селищній раді за І квартал 2022 року 

20 Квітень Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку Відділ освіти 

21 Квітень 
Про подання е-декларації особою, уповноваженою на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування 

Головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення 

корупції, мобілізаційної роботи 
та цивільного захисту 

22 Травень 
Про виконання фінансових планів підприємствами комунальної 
власності Олександрівської селищної ради за І квартал 2022 року 

Керівники підприємств  
комунальної власності 

Олександрівської селищної ради 

23 Травень 
Звіт керівників виконавчих органів, підприємств, установ та 
організацій комунальної власності Олександрівської селищної ради 
за І квартал 2022 рік 

Керівники виконавчих органів, 
підприємств, установ та 
організацій комунальної 

власності Олександрівської 
селищної ради 

24 Травень 
Про підсумки виконання бюджету Олександрівської селищної 
територіальної громади за І квартал 2022 року 

Фінансовий відділ 

25 Травень 
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Олександрівської селищної ради за І квартал 
2022 року 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної 

власності 



 

26 Травень 
Про організацію роботи щодо складання прогнозу бюджету 
Олександрівської селищної територіальної громади на                          
2023-2025 роки 

Фінансовий відділ 

27 Червень 
Про утримання, ремонт та грейдерування доріг комунальної 
власності 

Відділ містобудування, 
архітектури, житлово-

комунального господарства та 
благоустрою 

ІІІ квартал 

28 Липень 
Аналітична довідка про стан виконавської дисципліни в 
Олександрівській селищній раді за ІІ квартал 2022 року Сектор контролю та звернень 

громадян 
29 Липень 

Аналітична довідка про роботу із зверненнями громадян в 
Олександрівській селищній раді за ІІ квартал 2022 року 

30 Липень 
Про підготовку закладів освіти до нового навчального                         
2022-2023 року 

Відділ освіти 

31 Серпень 
Про виконання фінансових планів підприємствами комунальної 
власності Олександрівської селищної ради за І півріччя 2022 року 

Керівники підприємств  
комунальної власності 

Олександрівської селищної ради 

32 Серпень 
Звіт керівників виконавчих органів, підприємств, установ та 
організацій комунальної власності Олександрівської селищної ради 
за І півріччя 2022 рік 

Керівники виконавчих органів, 
підприємств, установ та 
організацій комунальної 

власності Олександрівської 
селищної ради 

33 Серпень 
Про підсумки виконання бюджету Олександрівської селищної 
територіальної громади за І півріччя 2022 року 

Фінансовий відділ 

34 Серпень 
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Олександрівської селищної ради за І півріччя 
2022 року 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної 

власності 



 

35 Серпень 
Про схвалення прогнозу бюджету Олександрівської селищної 
територіальної громади на 2023-2025 роки 

Фінансовий відділ 
36 Серпень 

Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету  
Олександрівської селищної територіальної громади  на 2023 рік 

37 Вересень 
Про підготовку об’єктів комунальної власності Олександрівської 
селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років 

Керівники виконавчих органів, 
підприємств, установ та 
організацій комунальної 

власності Олександрівської 
селищної ради 

ІV квартал 

38 Жовтень 
Аналітична довідка про стан виконавської дисципліни в 
Олександрівській селищній раді за ІІІ квартал 2022 року Сектор контролю та звернень 

громадян 
39 Жовтень 

Аналітична довідка про роботу із зверненнями громадян в 
Олександрівській селищній раді за ІІІ квартал 2022 року 

40 Листопад 
Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів Олександрівської селищної ради на 2023 рік 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної 

власності 

41 Листопад 
Про виконання фінансових планів підприємствами комунальної 
власності Олександрівської селищної ради за січень-вересень                  
2022 року 

Керівники підприємств  
комунальної власності 

Олександрівської селищної ради 
42 Листопад 

Про затвердження фінансових планів підприємствами комунальної 
власності Олександрівської селищної ради на 2023 рік 

43 Листопад 
Звіт керівників виконавчих органів, підприємств, установ та 
організацій комунальної власності Олександрівської селищної ради 
за січень-вересень 2022 року 

Керівники виконавчих органів, 
підприємств, установ та 
організацій комунальної 

власності Олександрівської 
селищної ради 



 

44 Листопад 
Про підсумки виконання бюджету Олександрівської селищної 
територіальної громади  за січень-вересень 2022 року 

Фінансовий відділ 

45 Листопад 
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Олександрівської селищної ради за січень-
вересень 2022 року 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної 

власності 

46 Листопад 
Про схвалення проєктів цільових програм Олександрівської 
селищної ради на 2023 рік 

Керівники виконавчих органів 
Олександрівської селищної ради 

47 Грудень 
Про схвалення планів розвитку виконавчих органів, підприємств, 
установ та організацій комунальної власності Олександрівської 
селищної ради на 2023 рік 

Керівники виконавчих органів, 
підприємств, установ та 
організацій комунальної 

власності Олександрівської 
селищної ради 

48 Грудень 
Про схвалення проєкту Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2023 рік 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної 

власності 

49 Грудень 
Про схвалення проєкту рішення селищної ради «Про бюджет 
Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік» 

Фінансовий відділ 

50 
Квітень – 
грудень 

Звіти старост Старости 

 
 
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                               Сергій АНТІПОВ 
 


