

                                                                       
                                                                                               Додаток
								до рішення сільської ради
								від 12.02.2020р. № 448
П   Л   А   Н
роботи Медвежанської сільської ради на 2020 рік.

№п/п
Назва питань
Місяць проведення
Відповідальні за підготовку
1
Про внесення змін до  сільського бюджету Медвежанської сільської ради на 2020 рік. 
лютий
М.Дудич –головний бухгалтер сільської ради,постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів, регуляторної та економічної політики (Л.Мацьків)
2
Про внесення змін у додатках № 1,2,4,5 до рішення сільської ради  від 14.02.2019р. № 310 «Про місцеві податки»
лютий
М.Дудич –головний бухгалтер сільської ради,постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів, регуляторної та економічної політики (Л.Мацьків)
3
Про підсумки співпраці з ДП «Дрогобицьке лісове господарство» у 2019 році та її перспективи на 2020 рік.

березень
М.Лужецький – спеціаліст-землевпорядник, постійна комісія сільської ради з питань регулювання земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, туризму, планування і забудови території (Р.Голик), постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів, регуляторної та економічної політики (Л.Мацьків)
4
Про визначення  переліку вільних земельних ділянок, права на які  пропонуються для продажу у 2020 році на земельних торгах.
березень
спеціаліст-землевпорядник М.Лужецький, постійна комісія сільської ради з питань регулювання земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, туризму, планування і забудови території (Р.Голик)
5
Про затвердження звіту про виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку села Медвежа за 2019 рік.
березень
Виконком сільської ради (Л.Чепіль, Б.Чапля), постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів, регуляторної та економічної політики (Л.Мацьків), постійна комісія сільської ради з питань депутатської діяльності і етики, запобігання корупції, дотримання законності та соціальної і гуманітарної політики (О.Кліщ) постійна комісія сільської ради з питань регулювання земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, туризму, планування і забудови території (Р.Голик)
6
Про внесення змін до Положення про порядок та умови виділення земельних ділянок для особистого селянського господарства
березень
спеціаліст-землевпорядник М.Лужецький, постійна комісія сільської ради з питань регулювання земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, туризму, планування і забудови території (Р.Голик)
7
Про використання земель сільськогосподарського призначення на території сільської ради.
квітень
спеціаліст-землевпорядник М.Лужецький,  постійна комісія сільської ради з питань регулювання земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, туризму, благоустрою,планування і забудови території (Р.Голик)
8
Про роботу Інспекції з благоустрою населеного пункту.
квітень
 начальник Інспекції М.Лужецький, постійна комісія сільської ради з питань депутатської діяльності і етики, запобігання корупції, дотримання законності та соціальної і гуманітарної політики (О.Кліщ), постійна комісія сільської ради з питань регулювання земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, туризму, благоустрою,планування і забудови території (Р.Голик)
9
Про заслуховування повідомлення дільничного офіцера поліції                                                                                                                                                                       Дрогобицького ВП  ГУНП у Л/о про його діяльність щодо охорони громадського порядку на території сільської ради.
квітень
Дільничний офіцер поліції В.Сосяк, постійна комісія сільської ради з питань депутатської діяльності і етики, запобігання корупції, дотримання законності та соціальної і гуманітарної політики (О.Кліщ)
10
Про внесення змін до  сільського бюджету Медвежанської сільської ради на 2020 рік.
квітень
М.Дудич –головний бухгалтер сільської ради,постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів, регуляторної та економічної політики (Л.Мацьків)
11
Про затвердження цільових програм розвитку села на 2020 рік.
квітень
виконавчий комітет сільської ради (головний бухгалтер М.Дудич, заступник сільського голови Б.Чапля), постійна комісія сільської ради з питань регулювання земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, туризму, планування і забудови території (Р.Голик),постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів, регуляторної та економічної політики (Л.Мацьків), постійна комісія сільської ради з питань депутатської діяльності і етики, запобігання корупції, дотримання законності та соціальної і гуманітарної політики (О.Кліщ)
12
Питання створення і використання громадських пасовищ на території сільської ради.
квітень
секретар сільської ради Л.Чепіль,  спеціаліст-землевпорядник М.Лужецький, постійна комісія сільської ради з питань регулювання земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, туризму, планування і забудови території (Р.Голик)
13
Про передачу функцій замовника з виконання робіт щодо електрифікації кварталу забудови в ур. «Над Парним» ПрАТ «Львівобленерго»
липень
спеціаліст-землевпорядник М.Лужецький,  постійна комісія сільської ради з питань регулювання земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, туризму, благоустрою,планування і забудови території (Р.Голик)
14
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під нове кладовище
липень
спеціаліст-землевпорядник М.Лужецький, постійна комісія сільської ради з питань регулювання земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, туризму, планування і забудови території (Р.Голик)
15
Питання утримання комунальних доріг
липень
виконавчий комітет сільської ради (С.Коваль),  постійна комісія сільської ради з питань регулювання земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, туризму, благоустрою,планування і забудови території (Р.Голик)
16
Питання функціонування установ культури села
липень
ЗавНародним домом Г.Янпольська, зав бібліотекою О.Сов’як, постійна комісія сільської ради з питань депутатської діяльності і етики, запобігання корупції, дотримання законності та соціальної і гуманітарної політики (О.Кліщ)
17
Про внесення змін до  сільського бюджету Медвежанської сільської ради на 2020 рік.
липень
М.Дудич –головний бухгалтер сільської ради,постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів, регуляторної  та економічної політики(Л.Мацьків)
18
Питання функціонування Медвежанського НВК ім.М.Біласа
липень
Дирекція НВК ім.М.Біласа, постійна комісія сільської ради з питань депутатської діяльності і етики, запобігання корупції, дотримання законності та соціальної і гуманітарної політики (О.Кліщ)
19
Про внесення змін до  сільського бюджету Медвежанської сільської ради на 2020 рік.
жовтень
М.Дудич –головний бухгалтер сільської ради,постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів, регуляторної  та економічної політики(Л.Мацьків)
20
Про використання земель водного фонду на території сільської ради.
жовтень
 виконавчий комітет сільської ради (С.Коваль), постійна комісія сільської ради з питань регулювання земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, туризму, благоустрою,планування і забудови території (Р.Голик)
21
Про внесення змін до  сільського бюджету Медвежанської сільської ради на 2020 рік.
грудень
М.Дудич –головний бухгалтер сільської ради,постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів,регуляторної  та економічної політики (Л.Мацьків)
22
Про  сільський бюджет Медвежанської сільської ради на 2021 рік.
грудень
виконком сільської ради ( М.Дудич), постійна комісія  з питань планування бюджету,фінансів, регуляторної та економічної політики (Л.Мацьків).





Секретар сільської ради                                                                                   Л.Чепіль

