
                                                                      ПОГОДЖЕНО 

                                                                      Михайлівський сільський голова 

                                                                       ___________В.П. Максименко 

 

План роботи  

постійної комісії Михайлівської сільської ради з питань 

землекористування, благоустрою та охорони навколишнього середовища 

на 2020 рік 
 

І. Питання, що розглядатимуться на 

засіданнях постійної комісії 

 

І квартал 2020 року 

 

1. Про затвердження Правил благоустрою Михайлівської сільської ради. 

Готують: виконком сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

2. Про виконання Програми з благоустрою, озеленення та поліпшення 

екологічного стану в населених пунктах Михайлівської сільської ради 

об`єднаної територіальної громади за 2019 рік. 

 Готують: виконавчий комітет сільської ради, галузеві комісії сільської 

ради, виконавчий апарат сільської ради. 

 

3. Про передачу у власність, оренду, продаж та відведення земельних ділянок. 

Готують: відділ містобудування, архітектури, комунальної 

власності, земельних відносин та житлово - комунального 

господарства виконкому сільської ради. 

 

4. Про надання громадянам, фізичним та юридичним особам дозволів на 

складання технічної документації із землеустрою, проєктів відведення, зміну 

цільового призначення земельних ділянок. 

Готують: відділ містобудування, архітектури, комунальної 

власності, земельних відносин та житлово - комунального 

господарства виконкому сільської ради. 

 

5. 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. 

 

6. 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 встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік. 

Готують: фінансовий відділ виконкому сільської ради, галузеві 

постійні комісії сільської ради. 

 

2. Про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності на території Михайлівської сільської ради на 2021 рік. 

Готують: відділ містобудування, архітектури, комунальної 

власності, земельних відносин та житлово - комунального 

господарства виконкому сільської ради. 

 

3. Про передачу у власність, оренду, продаж та відведення земельних ділянок. 

Готують: відділ містобудування, архітектури, комунальної 

власності, земельних відносин та житлово - комунального 

господарства виконкому сільської ради. 

 

4. Про надання громадянам, фізичним та юридичним особам дозволів на 

складання технічної документації із землеустрою, проєктів відведення, зміну 

цільового призначення земельних ділянок. 

Готують: відділ містобудування, архітектури, комунальної 

власності, земельних відносин та житлово - комунального 

господарства виконкому сільської ради. 

 

5. 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. 

 

6. 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 передачу у власність, оренду, продаж та відведення земельних ділянок. 

Готують: відділ містобудування, архітектури, комунальної 

власності, земельних відносин та житлово - комунального 

господарства виконкому сільської ради. 

 

2. Про надання громадянам, фізичним та юридичним особам дозволів на 

складання технічної документації із землеустрою, проєктів відведення, зміну 

цільового призначення земельних ділянок. 

 



Готують: відділ містобудування, архітектури, комунальної 

власності, земельних відносин та житлово - комунального 

господарства виконкому 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. 

 

ІV квартал 2020 року 

 

1. Про проєкт Програми з благоустрою, озеленення та поліпшення 

екологічного стану в населених пунктах Михайлівської сільської ради 

об`єднаної територіальної громади на 2021 рік. 

 Готують: виконавчий комітет сільської ради, відділ містобудування, 

архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово - комунального господарства, фінансовий відділ 

виконкому сільської ради, галузеві постійні комісії сільської 

ради. 

 

2. Про передачу у власність, оренду, продаж та відведення земельних ділянок. 

Готують: відділ містобудування, архітектури, комунальної 

власності, земельних відносин та житлово - комунального 

господарства виконкому сільської ради. 

 

3. Про надання громадянам, фізичним та юридичним особам дозволів на 

складання технічної документації із землеустрою, проєктів відведення, зміну 

цільового призначення земельних ділянок. 

Готують: відділ містобудування, архітектури, комунальної 

власності, земельних відносин та житлово - комунального 

господарства виконкому сільської ради. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

5. Підготовка регуляторних актів на  пленарні засідання сільської ради.  

 

 

Заступник голови                                                          Г. Дубина 

постійної комісії    

  
 
 

 

 


