
                                                                                                                    

 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Дев’ята сесія                                                                        Восьмого скликання 

 

25.06.2021                                                                                                      №58  

 

Про план роботи міської  

ради на ІІ півріччя 2021 року 

 

    Згідно п. 7 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації постійних комісій, 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити План роботи міської ради на ІІ півріччя 2021 року (додається). 

2. Головам постійних комісій міської ради формувати порядок денний 

кожного окремого засідання комісій з урахуванням планових питань, які 

готуються на розгляд поточної сесії міської ради. 

3. Рішення четвертої  сесії  районної ради сьомого скликання від 29 січня 2021 

року «Про план роботи міської ради на І півріччя 2021 року» №34  зняти з 

контролю. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого  справами 

виконавчого комітету міської ради Михайловського С.А. 

 

Міський голова                                                                 Галина БІЛЕЦЬКА 



Додаток до рішення дев’ятої сесії 

міської ради восьмого скликання  

від 25 червня 2021 року №58 

ПЛАН 

роботи міської ради на ІІ півріччя 2021 року 
№ з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

 
 

 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

1.5 

1.6 

 

1.7 

1.8 

 

1.9 

 

 

 

2.1 

2.2 

 

 

2.3 

 

1. Питання для розгляду на пленарних засіданнях ради 
 

Питання комунальної власності. 

Про затвердження статуту Андрушівської територіальної громади. 

Про звіт про виконання бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади за І півріччя 2021 року.  
Про внесення змін до міського бюджету на 2021 рік. 

Земельні питання. 

Про звіт про виконання бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади за ІІІ квартал 2021 року.  
Про план роботи міської ради на І півріччя 2022 року.  

Про Програму економічного і соціального розвитку міської ради  на 2022 

рік. 

Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2022 року.  
    

2. Питання для вивчення та розгляду постійними комісіями 
 

Питання комунальної власності. 

Про затвердження статуту Андрушівської територіальної громади. 

 

 

Про звіт про виконання бюджету Андрушівської міської територіальної 

 
 

 

ІІІ квартал 

ІІІ квартал   

ІІІ квартал   

 

ІІІ,IV 

квартал 

ІV квартал 

 

ІV квартал 

ІV квартал 

 

ІV кварта 

 

 

 

ІІІ квартал 

ІІІ квартал   

 

 

ІІІ квартал   

 
 

 

Горкун В.І. 

Михайловський С.А. 

Суботенко Н.О. 

 

Суботенко Н.О. 

Байбула Н.М. 

Суботенко Н.О. 

 

Прокопенко О.В. 

Горкун В.І. 

Демченко С.Д. 

Суботенко Н.О. 

 

 
Постійна комісія з питань комуналь-

ної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

 

Постійна комісія з питань  

соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 



 3 

 

2.4 

2.5 

2.6 

 

2.7 

2.8  

 

2.9 

 

 

громади за І півріччя 2021 року.  
Про внесення змін до міського бюджету на 2021 рік. 

Земельні питання. 

Про звіт про виконання бюджету Андрушівської міської територіальної 

громади за ІІІ квартал 2021 року.  
Про план роботи міської ради на І півріччя 2022 року.  

Про Програму економічного і соціального розвитку міської ради  на 2022 

рік. 

Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2022 року.  

 

 

ІІІ,IV 

квартал 

ІV квартал 

 

ІV квартал 

ІV квартал 

 

ІV квартал 

Постійна комісія з питань 

комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, 

житлово-комунального 

господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

 

Постійні комісії 

 
Постійна комісія з питань  

соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

 

Секретар ради                                                                     Ольга ПРОКОПЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


