
План роботи Софіївської селищної 
ради на 2019 рік 

     І. Питання для внесення на розгляд сесії селищної ради 

  

№ 

п/п 

    Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 
виконавці 

  

1 2 3 4 

1.1 Про затвердження галузевих програм І квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голови постійних 
комісій 

1.2 Про затвердження плану закупівель на 
2019 рік 

І квартал Виконавчий комітет 
селищної ради 

1.3. Розгляд питань, що стосуються 
регулювання земельних відносин 

І квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  профільної 
постійної комісії 

1.4.   Заслуховування повідомлень депутатів, 
розгляд запитів депутатів. 

  

І квартал Виконавчий комітет 
селищної ради 

1.5 Звіт селищного голови І квартал Виконавчий комітет 
селищної ради 

1.6. Про виконання селищного бюджету за 
підсумками І кварталу 2019 року 

ІІ квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  профільної 
постійної комісії 

  

1.7. Про внесення змін до селищного 
бюджету на 2019 рік 

ІІ квартал Виконавчий комітет 
селищної, 
голова  профільної 
постійної комісії 



ради 

1.8. Про роботу комунальних підприємств та 
рух коштів на їх рахунках 

ІІ квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  профільної 
постійної комісії 

1.9. Про затвердження місцевих податків та 
зборів 

ІІ квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  профільної 
постійної комісії 

1.10. Про затвердження галузевих програм ІІ квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голови постійних 
комісій 

1.11. Розгляд питань, що стосуються 
регулювання земельних відносин 

ІІ квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  профільної 
постійної комісії 

1.12. Заслуховування повідомлень депутатів, 
розгляд запитів депутатів 

ІІ квартал Виконавчий комітет 
селищної ради 

1.13. Про виконання селищного бюджету за 
підсумками І півріччя 2019 року 

ІІІ квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  профільної 
постійної комісії 

1.16. Про підготовку господарського 
комплексу та об’єктів соціально-
культурної сфери до роботи в осінньо-
зимовий період 2019-2020 рр 

ІІІ квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  профільної 
постійної комісії 

1.17. Розгляд питань, що стосуються 
регулювання земельних відносин 

ІІІ квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  профільної 
постійної комісії 

1.18. Заслуховування повідомлень депутатів, 
розгляд запитів депутатів. 

ІІІ квартал Виконавчий комітет 
селищної ради 



1.19. Про проведення звітів депутатів 
Софіївської селищної ради 

ІV квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голови постійних 
комісій 

1.20. Про виконання селищного бюджету за 9 
місяців 2019 року 

ІV квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  профільної 
постійної комісії 

1.21. Про внесення змін до селищного 
бюджету на 2019 рік 

ІV квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  профільної 
постійної комісії 

1.22. Про селищний бюджет на 2020 рік ІV квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  профільної 
постійної комісії 

1.23. Про  план роботи селищної ради на 2020 
рік 

ІV квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голови  постійних 
комісій 

1.24. Розгляд питань, що стосуються 
регулювання земельних відносин 

ІV квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  профільної 
постійної комісії 

1.25.   Заслуховування повідомлень депутатів, 
розгляд запитів депутатів. 

  

ІV квартал Виконавчий комітет 
селищної ради 

1.26 Про  затвердження бюджету селищної 
ради на 2020 рік 

 ІV квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  профільної 
постійної комісії 

1.27 Про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного 
розвитку  на 2020 рік   

 ІV квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голови постійних 
комісій 

  

  



  

  ІІ.  Питання для внесення на розгляд постійних комісій 

Софіївської селищної ради: 
  

І. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, 
місцевого самоврядування та адміністративно – територіального 
устрою. 
 

№ п/п     

Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 
виконавці 

  

1 2  3 4 

2.1.1. Про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного розвитку  на 
2019 рік 

І квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  постійної 
комісії 

2.1.2. Про затвердження галузевих програм ІІ квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова  постійної 
комісії 

2.1.3. Про підготовку загальноосвітніх 
навчальних закладів до початку нового 
навчального року 

ІІІ квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова постійної 
комісії 

2.1.4. Про проведення звітів депутатів 
Софіївської селищної ради 

 ІV квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голова    постійної 
комісії 

2.1.5. Про  план роботи селищної ради на 2020 
рік 

ІV квартал Виконавчий комітет 
селищної ради, 
голови  постійних 
комісій 

 
 
 
 
 



ІІ Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та  планування 
соціально – економічного розвитку 

 

№ п/п Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 
виконавці 

  

2.2.1 Про  затвердження бюджету селищної 
ради на 2019 р. 

І квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, 
голова    постійної 
комісії 

2.2.2 Про  Програму соціально-
економічного  та культурного 
розвитку  на 2019 р.    

І квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, 
голова    постійної 
комісії 

2.2.3 Про затвердження галузевих програм 
Софіївської селищної ради 

І квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, 
голова    постійної 
комісії 

2.2.4 Про затвердження плану закупівель на 
2019 рік 

І квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, 
голова    постійної 
комісії 

2.2.5 Про виконання селищного бюджету за 
підсумками І кварталу 2019 року 

ІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, 
голова    постійної 
комісії 

2.2.6 Про внесення змін до селищного 
бюджету на 2019 рік 

ІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, 
голова    постійної 
комісії 

2.2.7 Про затвердження місцевих податків та 
зборів 

ІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, 
голова    постійної 



комісії 

2.2.8 Про виконання селищного бюджету за 
підсумками І півріччя 2019 року 

ІІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, 
голова    постійної 
комісії 

2.2.9. Про внесення змін до селищного 
бюджету на 2019 рік 

 ІІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, 
голова    постійної 
комісії 

2.2.10. Про виконання селищного бюджету за 
підсумками 9 місяців 2019 року 

ІV квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, 
голова    постійної 
комісії 

2.2.11. Про внесення змін до селищного 
бюджету на 2019 рік 

ІV квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, 
голова    постійної 
комісії 

2.2.12. Про селищний бюджет на 2020 рік ІV квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, 
голова    постійної 
комісії 

2.2.13. Про  план роботи селищної ради на 2020 
рік 

ІV квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, 
голова  постійної 
комісії 

ІІІ. Постійна комісія з питань   земельних відносин, архітектури та 
будівництва 

№ п/п Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 
виконавці 

  



2.3.1. Про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного розвитку  на 
2019 рік   

 І квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, голова 
постійної комісії 

2.3.2. Про затвердження галузевих програм І квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.3.3. Розгляд питань, що стосуються 
регулювання земельних відносин 

 І квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.3.4. Про затвердження місцевих податків та 
зборів 

ІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.3.5. Розгляд питань, що стосуються 
регулювання земельних відносин 

ІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.3.6. Про підготовку господарського комплексу 
та об’єктів соціально-культурної сфери до 
роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 
рр. 

ІІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.3.7. Розгляд питань, що стосуються 
регулювання земельних відносин 

ІІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.3.8. Про  план роботи селищної ради на 2020 рік ІV квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.3.9. Розгляд питань, що стосуються 
регулювання земельних відносин 

ІV квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

       ІV Постійна комісія  з соціальних питань, захисту населення, 
фізичної культури, спорту і туризму 

 



№ п/п Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 
виконавці 

  

2.4.1. Про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного розвитку  на 
2019 рік   

 І квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, голова 
постійної комісії 

2.4.2. Про затвердження галузевих програм І квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.4.3. Розгляд питань, що стосуються соціальної 
сфери, молоді, сім’ї, культури. 

 І квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.4.4. Про затвердження галузевих програм ІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.4.5. Розгляд питань, що стосуються соціальної 
сфери 

ІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.4.6. Про підготовку господарського комплексу 
та об’єктів соціально-культурної сфери до 
роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 
рр 

ІІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.4.7. Розгляд питань, що стосуються соціальної 
сфери 

ІІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.4.8. Про підготовку загальноосвітніх 
навчальних закладів до початку нового 
навчального року 

ІІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, 
голова  профільної 
постійної комісії 



2.4.9. Про  план роботи селищної ради на 2020 
рік 

ІV квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.4.10. Розгляд питань, що стосуються соціальної 
сфери 

ІV квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

 

 

V Постійна комісія з питань забезпечення законності і громадського 
правопорядку 

№ п/п Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 
виконавці 

  

2.5.1. Про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного розвитку  на 
2019 рік   

 І квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради, голова 
постійної комісії 

2.5.2. Про затвердження галузевих програм І квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.5.3. Розгляд питань, що стосуються законності 
та правопорядку 

 І квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.5.4. Про затвердження галузевих програм ІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.5.5. Розгляд питань, що стосуються законності 
та правопорядку 

ІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 



2.5.6. Про підготовку господарського комплексу 
та об’єктів соціально-культурної сфери до 
роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 
років 

ІІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.5.7. Розгляд питань, що стосуються законності 
та правопорядку 

ІІІ квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.5.8. Про  план роботи селищної ради на 2020 рік ІV квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

2.5.9. Розгляд питань, що стосуються законності 
та правопорядку 

ІV квартал Виконавчий 
комітет селищної 
ради,  голова 
постійної комісії 

 

         VI.  Проведення організаційно- масових та 
інших тематичних заходів у 2019 році 

 1. Участь в організації та проведенні  заходів з нагоди державних та 
професійних свят. 

2. Перелік переліку державних та інших свят, пам’ятних дат і скорботних  
днів, які будуть відзначатися на території Софіївської селищної ради у 
2019 році 
№з/п Перелік державних та інших свят, пам’ятних дат і 

скорботних днів 
Дата 

1 Новий рік 01.01.2019 

2 Різдво Христове 07.01.2019 

3 День Соборності України 22.01. 2019 

4 Свято Масляної, проводи зими  

5 День вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав 

15.02.2019 

6 75- річниця визволення селища Софіївка 02.02.2019 

7 75- річниця визволення району 19.02. 2019 

8 День Героїв Небесної Сотні 20.02. 2019 

9 Міжнародний жіночий день 08.03. 2019 

10 Річниця від дня народження Т.Г.Шевченка 09.03. 2019 

10 Великдень  



11 День Чорнобильської трагедії 26.04.2019 

12 Міжнародний день солідарності трудящих 01.05. 2019 

13 День пам’яті та примирення 08.05. 2019 

14 День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 09.05. 2019 

15 День матері 13.05. 2019 

16 Міжнародний день захисту дітей 01.06. 2019 

17 День медичного працівника 17.06. 2019 

18 День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні 

22.06. 2019 

19 День молоді 24.06. 2019 

20 День Конституції України 28.06. 2019 

21 День села Петрове 08.07. 2019 

22 День Державного Прапора України 23.08. 2019 

23 День Незалежності України 24.08. 2019 

24 День знань 01.09. 2019 

25 День підприємця 02.09.2019 

26 День селища Софіївка (226 річниця) 21.09. 2019 

27 Всеукраїнський день дошкілля 27.09. 2019 

28 День людей похилого віку 01.10.2019 

29 День працівників освіти 04.10. 2019 

30 День захисника України 
День села Запорізьке 

14.10. 2019 

31 День визволення України від фашистських загарбників 28.10. 2019 

32 День працівників соціальної сфери 01.11. 2019 

33 Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 
народного мистецтва 

09.11. 2019 
 

34 День працівників сільського господарства 15.11. 2019 

35 День Гідності та Свободи 21.11. 2019 

36 День вшанування пам’яті жертв голодоморів 24.11. 2019 

37 Міжнародний День інвалідів 03.12.2019 

38 День Збройних Сил України 06.12. 2019 

39 День місцевого самоврядування 07.12. 2019 

40 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС 

14.12.2019 

41 День святого Миколая 19.12. 2019 

 
3. Організація та участь у святкуванні днів села на підвідомчій території та 
дня селища Софіївка. 
  



 

Секретар селищної ради                                        Л.Назаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К А Л Е Н Д А Р 
 

ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2019 РІК 

  
 СІЧЕНЬ –   18.01.2019 
  
ЛЮТИЙ –    15.02.2019 
  
БЕРЕЗЕНЬ –15.03.2019 
  
КВІТЕНЬ –  19.04.2019 
  
ТРАВЕНЬ –  17.05.2019 
  
ЧЕРВЕНЬ –  21.06.2019 
  
ЛИПЕНЬ –    19.07.2019 
  
СЕРПЕНЬ –  16.08.2019 
  
ВЕРЕСЕНЬ – 20.09.2019 
  
ЖОВТЕНЬ –  18.10.2019 
  
ЛИСТОПАД – 15.11.2019 
  



ГРУДЕНЬ –    20.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Л А Н РОБОТИ 
 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
Софіївської селищної ради 

на І півріччя 2019 року 

С І Ч Е Н Ь 
  
1. Питання, які виносяться на розгляд виконкому: 
    Про  план роботи виконавчого комітету Софіївської селищної ради на     
    І півріччя 2019 року 

    Готує та доповідає:  Назаренко Л.І.   
2. Питання, які необхідно розглянути в порядку контролю: 
    Про хід виконання Програми  соціально-  економічного та культурного 
розвитку Софіївської селищної ради на 2019 рік. 
 Готують члени виконкому,  доповідає: Савицька Л.І.     
3. Організаційні заходи: 
    Проведення навчання з державними службовцями щодо вимог Закону 

    України «Про звернення громадян». 
    Відповідальна: Назаренко Л.І., Акастьолова Л.П. 
4. Культурно-масові заходи : 
    Проведення новорічних та різдвяних культурно-розважальних заходів та 
інш. 
  
                                                 Л Ю Т И Й 
 1. Питання, які виносяться на розгляд виконкому: 



    Про хід виконання Програми «Розвитку житлово-
комунального  господарства, водозабезпечення та благоустрою сіл 
Софіївської селищної ради на 2017-2022 роки» за період 2018 року. 
    Готують члени виконкому сумісно з директором КП 
«Софіївське», доповідає: Лебедь В.Ф. 
2. Питання, які необхідно розглянути в порядку контролю: 
    Про роботу по забезпеченню надходження плати за землю до сільського 

    бюджету та повну ліквідацію недоїмки 

     Готує та доповідає:Дишко Н.В. 
3. Організаційні заходи: 
     Проведення засідання адміністративної комісії. 
     Відповідальний: голова адмінкомісії Масько А.О. 
4. Культурно-масові заходи : 
    Проведення заходів до Дня пам’яті  воїнів-інтернаціоналістів, Дня Героїв   
    Небесної сотні та інш. 
  

                                                      Б Е Р Е З Е Н Ь 

 1. Питання, які виносяться на розгляд виконкому: 
    Про стан роботи із зверненнями громадян за І квартал 2019 року    
    Готує та доповідає:  Назаренко Л.І. 
2. Питання, які необхідно розглянути в порядку контролю: 
    Про надання адмінпослуг ЦНАП. 
    Готує та доповідає:  Акастьолова Л.М. 
3.  Організаційні заходи: 
     Рейд - перевірка житлово-побутових умов ІВВв, УБД та вдів ВВв. 
     Відповідальні: Качан І.М., в.о.старости сіл Запорізьке та Братське, 
Миколаївка 

4. Культурно-масові заходи : 
    Сприяти у проведенні святкування Міжнародного жіночого Дня 8-го 
Березня та інш. 
  

К В І Т Е Н Ь 

 1. Питання, які виносяться на розгляд виконкому: 
Про стан підготовки на території селищної ради до роботи в літньо-
оздоровчому сезоні 2019 року 



Готують: члени виконкому, доповідає  начальник відділу освіти Мазенко 
В.А. 
2.  Питання, які необхідно розглянути в порядку контролю: 
Про стан роботи щодо благоустрою сіл Софіївської селищної ради 

Готують члени виконкому,  доповідає заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Масько А.О. 
3.  Організаційні заходи: 
Організувати та провести Дні довкілля, загальні  суботники для наведення 
належного порядку в селах Софіївської селищної ради. 
Відповідальні: члени виконкому,  заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Масько А.О., директор КП «Софіївське» 
Лебедь В.Ф., в.о.старост сіл Запорізьке та Миколаївка, керівники організацій, 
установ та підприємств селищної ради. 
4. Культурно-масові заходи : Вшанування пам’яті жертв та учасників 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, Великодня (Пасхи)  та інш. 

  
Т Р А В Е Н Ь 

1. Питання, які виносяться на розгляд виконкому: 
Про хід виконання  Програм в 2018 році.  
Готують члени виконкому, доповідають начальники відділів виконкому 
Софіївської селищної ради 

2.  Питання, які необхідно розглянути в порядку контролю: 
Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків селищної 
ради в літній період 2019 року. 
Готує та доповідає:  Мазенко В.А. 
3.  Організаційні заходи: 
Організувати та провести Дні довкілля, загальні  суботники для наведення 
належного порядку в селах селищної ради. 
Відповідальні: заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Масько А.О., директор КП «Софіївське» Лебедь В.Ф., 
в.о.старост, керівники організацій, установ та підприємств селищної ради та 
члени виконкому. 
4. Культурно-масові заходи : 
Сприяти у проведенні заходів присвячених святкуванню  Дня Перемоги, Дню 
матері та інш. 

  
Ч Е Р В Е Н Ь 

 1. Питання, які виносяться на розгляд виконкому: 



Про стан роботи із зверненнями громадян за ІІ квартал 2019 року    
Готує та доповідає:  Назаренко Л.І.. 
2.  Питання, які необхідно розглянути в порядку контролю:  
Про виконання заходів щодо боротьби з карантинними бурянами на території 
селищної ради 

Готує та доповідає начальник відділу з земельних питань Дишко Н.В. 
3.  Організаційні заходи: 
Про організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку у 2019 році. 
Відповідальний: Мазенко В.А. 
4. Культурно-масові заходи : Сприяти у відзначені  Міжнародного дня 
захисту дітей та проведення заходів  до Дня  скорботи та інш.. 
 

 

ПЛАН РОБОТИ 

виконавчого комітету  Софіївської селищної ради 

на ІІ півріччя 2019 року 

ЛИПЕНЬ 

1. Про стан соціального захисту населення на території  Софіївської 
селищної ради. 

Інформує: Качан І.М., начальник відділу розвитку соціальної сфери 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

2. Про впорядкування  питання режимів роботи закладів торгівлі , сфери 
послуг та їх обліку в селах Софіївської селищної ради. 

Інформує: Масько А.О., заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради. 

3. Про відзначення на території Софіївської селищної ради 28 річниці 
незалежності України та Дня Прапора України. 

Інформує: Ісаєва Г.Г., начальник відділу культури туризму, молоді 
та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

   Різне. 

СЕРПЕНЬ 



1. Про готовність до нового навчального року шкіл та ДНЗ . 

Інформує: Мазенко В.А., начальник відділу освіти виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. 

2. Про роботу зі зверненнями громадян. 

Інформує: Назаренко Л.І., секретар селищної ради 

3. Про стан роботи щодо благоустрою сіл Софіївської селищної ради 

Інформує: Ніщік І.М., спеціаліст І категорії виконавчого комітету  
Софіївської селищної ради. 

Різне. 

ВЕРЕСЕНЬ 

1.Про організацію харчування учнів в школах  відділу  освіти виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. 

Інформує: Мазенко В.А. начальник відділу освіти виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 

2. Про підготовку закладів освіти та культури, організацій та установ, які 
перебувають на балансі селищної ради до роботи в осінньо- зимовий період 
2019-2020рр. 

Інформує: Масько А.О., заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради. 

3. Про святкування 226 річниці з нагоди заснування селища Софіївка. 

Інформує: Ісаєва Г.Г., начальник відділу культури туризму, молоді та спорту 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

4. Про план роботи  виконавчого комітету на ІУ квартал 2019 року. 

Інформує: Назаренко Л.І., секретар селищної ради 

Різне. 

ЖОВТЕНЬ 

1. Про роботу дошкільних закладів відділу  освіти виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 



Інформує: Мазенко В.А., начальник відділу освіти виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 

2. Про роботу комунальних підприємств Софіївської селищної ради. 

Інформує: Масько А.О., заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради. 

3. Про підсумки виконання селищного бюджету  за 9 місяців 2019 року. 

Інформує: Корж О.В., начальник фінансово- економічного відділу 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

Різне. 

 

 

ЛИСТОПАД 

1. Про   затвердження інвентаризаційної комісії та плану проведення 
інвентаризації в установах та організаціях Софіївської селищної ради. 

Інформує: Корж О.В., начальник фінансово- економічного відділу 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

2.  Про роботу клубних установ на території  Софіївської селищної ради 

Інформує: Ісаєва Г.Г., начальник відділу культури туризму, молоді та спорту 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

Різне. 

ГРУДЕНЬ 

1. Звіт про роботу виконавчого комітету  Софіївської селищної ради за 2019 
рік. 

Інформує: Сегедій П.Ю., селищний голова. 

2. Про затвердження Софіївського бюджету на 2020 рік. 

Інформує: Корж О.В., начальник фінансово- економічного відділу 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

3. Про план роботи виконавчого комітету на 2020 рік. 



Інформує: Назаренко Л.І., секретар селищної ради 

Різне. 

 

 

Секретар виконкому                                                     Л.Назаренко 
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