
                                                                                                                        ПРОЄКТ 

                                                                                   «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                                    рішення  виконкому №                                                                                                                            
                                                                                    15 грудня 2021 р.  

ОРІЄНТОВНИЙ   ПЛАН 

        роботи  виконкому  Тупичівської сільської ради на І півріччя  2022 р.   
            

1. Календар засідань виконавчого комітету  Тупичівської 
сільської ради на І півріччя 2022 року 

 

Засідання виконавчого комітету проводити  третьої середи кожного 
місяця, а саме: 

                            СІЧЕНЬ  - 19.01.2022           КВІТЕНЬ –     20.04.2024 

                            ЛЮТИЙ – 16.02.2022           ТРАВЕНЬ -    18.05.2022 

                            БЕРЕЗЕНЬ – 16.03.2022       ЧЕРВЕНЬ -     15.06.2022 

                         

                                           2.  Основні питання 

для розгляду і обговорення 

 

19.01.2022 р. 
            1.Про  виконання  бюджету Тупичівської сільської  територіальної  
               громади  за 2021 рік . 
                         Готує: фінансовий відділ  
                         Доповідає: Кравець Н. І. -начальник фінансового відділу  
            2. Про підсумки роботи виконавчого комітету по зверненнях громадян за  
                2021 рік. 
                            Готує:  загальний відділ 

                            Доповідає: Феськовець Г. О. - секретар виконкому  
            3. Про встановлення батьківської плати за утримання дітей в дошкільних 

                 закладах  на  1-квартал 2022 року.  
                              Готує: Хом’як С. Є. - спеціаліст І кат. бухгалтер  
                              Доповідає:  Феськовець Г. О. - секретар виконкому 

            4. Про уточнення списку громадян, що перебувають на квартирному 

                обліку. 
                              Готує: секретар виконавчого комітету 

                              Доповідає: Феськовець Г. О. – секретар виконкому 

             5. Поточні питання, розгляд заяв громадян. 
             

16.02.2022 р. 
              1. Про затвердження графіку проведення та порядку денного загальних  
                  зборів громадян сіл Тупичівської сільської територіальної громади. 
                               Готує: загальний відділ 

                               Доповідає: Шовкова Л. М. – сільський голова 

  2. Про  стан торгівельного та побутового обслуговування громадян на 

                   території  громади. 



               Готує: загальний відділ 

               Доповідає: Г. О. Феськовець – секретар виконкому 

4.Поточні  питання, розгляд заяв громадян. 

                             

16.03.2022 р. 
 1. Про проведення місячника з благоустрою та поліпшення санітарного  
     стану  в населених пунктах Тупичівської  сільської територіальної  
     громади. 
              Готує: секретар виконкому 

              Доповідає: Шовкова Л. М. – сільський голова 

 2. Про умови проживання дітей в родинах, які перебувають на обліку,  
     як такі, що мають складні життєві обставини. 
                Готує: фахівець соціальної  роботи 

                Доповідає: О. В. Якуш – фахівець соціальної роботи 

 3.Про стан дотримання земельного законодавства на території сільської  
     територіальної громади. 
                 Готує: відділ земельних відносин 

                 Доповідає: Л. Б. Олійник – начальник відділу земельних  відносин   

  4. Поточні питання, розгляд заяв громадян.               
 

                                                   20.04.2022 р. 
 1.Про виконання  бюджету Тупичівської сільської територіальної громади  за  
    1-ший квартал  2022 року. 
                  Готує:  фінансовий відділ 

                  Доповідає: Н. І. Кравець -  начальник фінансового відділу 

 2.Про підготовку та проведення заходів до святкування  Дня пам’яті та  
    примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.                 
                   Готує: відділ освіти, культури, молоді та спорту 

                   Доповідає: О. В. Лузан – спеціаліст І кат. відділу ОКМС 

 3. Про стан роботи виконавчого комітету із зверненнями громадян в І кв.2022р. 
                    Готує: загальний відділ 

                    Доповідає: Г. О. Феськовець – секретар виконкому 

 4.Поточні питання, розгляд заяв громадян. 

  

                                                  18.05.2022 р. 
 1. Про посилення пожежної безпеки на господарських об’єктах в літній період.  

                    Готує: загальний відділ 

                    Доповідає: Л. М. Шовкова – сільський голова 

 2. Про підсумки проходження опалювального  сезону 2021-2022 років та  
     підготовку до опалювального сезону 2022-2023 років. 

                    Готує: загальний відділ 

                    Доповідає: Л. М. Шовкова – сільський  голова 

 3. Про організацію літнього відпочинку учнів  загальноосвітніх шкіл  
     Тупичівської  сільської територіальної громади в 2022 році. 
                   Готує: відділ освіти, культури, молоді та спорту  

                   Доповідає:  І. В. Акрент - начальник відділу ОКМС 



 4. Поточні питання, розгляд заяв  громадян. 
                                                 15.06.2022 р. 

 1. Про  план  роботи виконавчого комітету Тупичівської  сільської ради  на ІІ 
     півріччя 2022 року. 
                   Готує: керуюча справами(секретар) виконкому 

                   Доповідає: Г. О. Феськовець – секретар виконкому 

 2. Про роботу КЗ «Тупичівський сільський будинок культури» та його філій 

     щодо забезпечення змістовного дозвілля молоді. 
                    Готує: відділ освіти, культури, молоді та спорту 

                    Доповідає: Т. П. Сухицька-  директор КЗ «Тупичівський сільський  
                                        будинок культури» 

 3. Поточні питання, розгляд заяв громадян. 
                 

3.Організаційні питання та культурно-масові заходи 

 

С І Ч Е Н Ь 

               1. Рейд по перевірці умов проживання дітей в неблагополучних 

                   та багатодітних сім’ях. 
                  Відповідальний:  начальник служби у справах дітей 

 

               2. Пізнавальне свято  «Різдвяні колядки».  
                    Відповідальний:  директор підліткового клубу «Сучасник» 

                                     

Л Ю Т И Й 

               1. Спортивні змагання та шахові турніри в підлітковому клубі  
                  «Сучасник» до Дня Святого Валентина, дня закоханих. 

                  Відповідальний:  директор підліткового клубу «Сучасник» 

 

                

Б Е Р Е З Е Н Ь 

               1. Проведення свята  Масляної  
                  Відповідальний:  директор КЗ «Тупичівський сільський будинок 

                                              культури» 

 

2. Урочистості з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня.                              
                  Відповідальний: директор КЗ «Тупичівський сільський будинок 

                                              культури» 

 

                                                       К В І Т Е Н Ь 

               1. Проведення місячника з благоустрою  

                 Відповідальні:  виконком с/ради, установи і підприємства сіл  

 

               2. День Чорнобильської трагедії, вечір пам’яті  «Дзвони Чорнобиля»   

                  Відповідальні:  КЗ «Тупичівська сільська бібліотека» та її філії  
 

                                                         Т Р А В Е Н Ь 

1. Урочисті  заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги 



 над нацизмом у Другій світовій війні                 
 Відповідальні: директор КЗ «Тупичівський сільський будинок 
культури» 

 

              2.  Свято Останнього дзвоника  
                   Відповідальні:  відділ освіти, культури, молоді та спорту  

 

                                                         Ч Е Р В Е Н Ь 

              1.Заходи щодо попередження пожеж на території сільської ради в  
                 літній період. 

                 Відповідальні: директор КП «Атлант» 

              

2. Розважально-пізнавальне свято «Мирна країна – щаслива дитина» до 
Дня захисту дітей. 
 

3. Конкурс малюнку на асфальті «Діти малюють майбутнє»  

 Відповідальні:   директор підліткового клубу «Сучасник» В. Рись                 

                  

              4. День Конституції України, урочистий захід «Українська держава:  
                   історія і сучасність». 
                  Відповідальні:  КЗ «Тупичівська сільська бібліотека» та її філії 
 

               5. День Молоді, вечір відпочинку. 

                  Відповідальний:  директор КЗ «Тупичівський сільський будинок  
                                                культури» 

 

Загальні заходи у 2022 році 
 

1. Заходи з нагоди свят, пам’ятних дат : 
1. Новий рік 1 січня 2022  Відділ освіти культури, молоді 

та спорту 

2. Свято Різдва Христового 7 січня 2022  Відділ освіти, культури молоді 
та спорту 

3. Хрещення - свято Богоявлення 19 січня 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

4. День Соборності України 22 січня 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

5. День святого Валентина День 
закоханих 

14 лютого 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

6. День вшанування учасників 
бойових дій на території інших 
держав 

15 лютого 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

7. День державного герба України. 
 

19 лютого 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

8. День Героїв "Небесної сотні". 20 лютого 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

9. День Рідної мови 21 лютого 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

10. Масляна 28 лютого по 06 
березня 2022 

Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

11. Міжнародний Жіночий День 8 березня 2022 Відділ освіти культури, молоді 



та спорту 

12. Шевченків день 9 березня 2020 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

 

13. Великдень  24 квітня 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

14. День Чорнобильської катастрофи 26 квітня 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

15. День пам’яті та примирення 8 травня 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

16. День матері 8 травня 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

17. День перемоги над нацизмом у 
другій світовій війні 

9 травня 20200 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

18. День вишиванки 19 травня 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

19. Міжнародний День захисту дітей 1 червня 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

20. День святої трійці 12 червня 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

21. День молоді 26 червня 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

22. День Конституції України 28 червня 2022 Відділ освіти культури, молоді 
та спорту 

 

 

                              П Р О Т Я Г О М     П І В Р І Ч Ч Я 

  

1. Забезпечити роботу по своєчасному розгляду звернень громадян до  
 сільської ради та старостинських округів.  

                                                             Виконком сільської ради 

 

     2. Регулярно проводити обстеження умов проживання найбільш вразливих 
верств населення (самотні пристарілі, інваліди, багатодітні сім’ї)   на території 
сільської ради.    

                                                       Виконком, служба у справах дітей,  
                                                               фахівці соціальної роботи 

 

     3. Вести роботу по попередженню правопорушень та забезпеченню  
    законності і правопорядку в селах сільської ради  територіальної громади 

                                                            Виконком с/ради, дільничний інспектор  

      

     4. Підтримувати належний санітарний стан території населених  пунктів  

                                                            Виконком с/ради, установи, КП «Атлант» 

 

      5.  Здійснювати прийом громадян з особистих питань, в т.ч. в населених 
пунктах  територіальної громади. 

                        Згідно окремого графіка 

                        Сільський голова 

 

     Керуюча справами 

     (секретар) виконавчого комітету                           Ганна ФЕСЬКОВЕЦЬ       


