
                                                                      ПОГОДЖЕНО 

                                                                      Михайлівський сільський голова 

                                                                       ___________В.П. Максименко 

 

План роботи  
постійної комісії Михайлівської сільської ради з соціально-

гуманітарних питань, культури та спорту 

на 2020 рік 
 

І. Питання, що розглядатимуться на 

засіданнях постійної комісії 

 

І квартал 2020 року 

 

1. Про виконання Програми «Організація харчування у закладах дошкільної 

та загальної середньої освіти Михайлівської сільської ради об`єднаної 

територіальної громади Кам`янського району Черкаської області за 2019 рік». 

Готують: відділ освіти, охорони здоров`я, культури, молоді та спорту 

виконкому сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради. 

 

2. Про виконання Програми розвитку освіти Михайлівської сільської ради за 

2019 рік». 

Готують: відділ освіти, охорони здоров`я, культури, молоді та спорту 

виконкому сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради. 

 

3. Про план роботи Михайлівської сільської ради об`єднаної територіальної 

громади на ІІ квартал 2020 року. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

4. Про погодження порядку денного та проєктів рішень на сесію сільської 

ради VІІ скликання. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

ІІ квартал 2020 року 

 

1. Про виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Михайлівської 

сільської ради за 2019 рік. 

Готують: відділ освіти, охорони здоров`я, культури, молоді та спорту 

виконкому сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради. 

 



2. Про виконання Програми розвитку дошкільної освіти у Михайлівській 

об`єднаній територіальній громаді за 2019 рік. 

Готують: відділ освіти, охорони здоров`я, культури, молоді та спорту 

виконкому сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради. 

 

3. Про план роботи Михайлівської сільської ради об`єднаної територіальної 

громади на ІІІ квартал 2020 року. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

4. Про погодження порядку денного та проєктів рішень на сесію сільської 

ради VІІ скликання. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

ІІІ квартал 2020 року 

 

1. Про виконання Програми розвитку обдарованих дітей у Михайлівській 

об`єднаній територіальній громаді за 2019 рік. 

Готують: відділ освіти, охорони здоров`я, культури, молоді та спорту 

виконкому сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради. 

 

2. Про виконання Програми впровадження STEM-освіти закладів освіти 

Михайлівської сільської ради за 2019 рік. 

Готують: відділ освіти, охорони здоров`я, культури, молоді та спорту 

виконкому сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради. 

 

3. Про план роботи Михайлівської сільської ради об`єднаної територіальної 

громади на ІV квартал 2020 року. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

4. Про погодження порядку денного та проєктів рішень на сесію сільської 

ради VІІ скликання. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

ІV квартал 2020 року 

 

1. Про виконання Програми розвитку краєзнавства по Михайлівській 

об`єднаній територіальній громаді за 2019 рік. 



Готують: відділ освіти, охорони здоров`я, культури, молоді та спорту 

виконкому сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради. 

 

2. Про план роботи Михайлівської сільської ради об`єднаної територіальної 

громади на І квартал 2021 року. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

3. Про погодження порядку денного та проєктів рішень на сесію сільської 

ради VІІ скликання. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

ІІ. Організаційно-масова робота постійної комісії 

 

1. Участь членів постійної комісії в сесіях сільської ради, засіданнях 

постійної комісії, у виборчих округах.  

2. Участь у підготовці програм, звернень, по питаннях, які входять до 

компетенції постійної комісії. 

3. Організація контролю за прийнятими комісією рекомендаціями та 

рішеннями сесій сільської ради, що стосуються питань, контроль за якими 

покладено на постійну комісію. 

4. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій. 

 

 

Заступник голови                                                          Л. Пугач 

постійної комісії    

  
 


