
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА   СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

                                                       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    «22» грудня  2022 року          м. Мала Виска                                     № 1492 
 

 

Про затвердження Плану роботи 

Маловисківської міської ради  на 

2023 рік 

 

 

Відповідно до ст. 25, п.7.ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Маловисківська міська рада   

 

ВИРІШИЛА:   

 

1. Затвердити План роботи Маловисківської міської  ради на 2023 рік  

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань  прав людини, законності, депутатської діяльності, етики 

та регламенту. 

 

 

 

Міський голова                                                                         Юрій ГУЛЬДАС 

 
 

 

 

 

 



                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням міської ради  

від 22.12. 2022року № 1492 

Секретар міської ради 

Леся ПОСТОЛЮК 

________________________ 

 

ПЛАН РОБОТИ 

 Маловисківської міської ради на 2023 рік 

 
№ 

з/п 

Найменування Термін Відповідальні 

 Про внесення змін до бюджету громади 

на 2023 рік 

 

Протягом року Фінансове управління міської ради  

 Про затвердження звіту про виконання 

бюджету громади на 2023 рік 

Щоквартально Фінансове управління міської ради 

 Про затвердження бюджету громади  на 

2024 рік 

до 25 грудня 2023 року Фінансове управління міської ради 

 Про внесення змін до Програми 

економічного і соціального-культурного 

розвитку Маловисківської  

територіальної громади на 2023 рік 

За необхідністю Відділ соціально - економічного розвитку,  

інвестицій  та проектної діяльності  міської  ради 

 Про хід виконання Програми 

економічного і соціально-культурного 

розвитку Маловисківської ї 

територіальної громади в  2023 році 

Щопівроку Відділ соціально - економічного розвитку,  

інвестицій  та проектної діяльності  міської  ради 

 Про затвердження Програми 

економічного і соціального-культурного 

розвитку Маловисківської  

4 квартал 2023 року Відділ соціально - економічного розвитку,  

інвестицій  та проектної діяльності  міської  ради 



територіальної громади на 2024 рік 

 Затвердження міських програм на 2023 

рік (за сферами діяльності) 

Протягом року Виконавчі органи міської ради 

 

 Про хід виконання  прийнятих програм 

міською радою за різними напрямками 

  

 

Протягом  року  Виконавчі органи міської ради 

 

 Про регулювання земельних відносин  Щомісяця, відповідно до 

ч.5ст.46 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в 

Україні" 

Виконавчі органи міської ради 

 

 Про внесення змін та доповнень до 

Плану діяльності з підготовки 

регуляторних актів Маловисківської  

територіальної громади на 2023 рік 

За необхідністю Виконавчі органи міської ради 

 

 Про затвердження Плану діяльності з 

підготовки регуляторних актів 

Маловисківської  територіальної 

громади на 2024 рік 

До 15 грудня 2023 року  Виконавчі органи міської ради 

 

 Про Звіт роботи Маловисківської міської 

ради з підготовки регуляторних актів за 

2023 рік  

до 15 грудня 2023 Виконавчі органи міської ради 

 Про стан розвитку закладів освіти 

Маловисківської  територіальної 

громади  

3 квартал 

2023 року 

Відділ освіти, молоді та спорту  

 

 Про затвердження мережі закладів 

освіти Маловисківської  територіальної 

громади 

3 квартал 

2023 року 

Відділ освіти, молоді та спорту  

 



 Про стан житлово - комунального 

господарства Маловисківської  

територіальної громади  

4 квартал 2023 Відділ житлово - комунального господарства  

 

 Про План роботи міської ради на 2023 

рік 

4 квартал 2023 Секретар міської ради 

Голови постійних комісій міської ради 

 

 Про звіт роботи міського голови за 2022 

рік 

січень -лютий 2023 року  міський голова  

 Про звіти  роботи керівників виконавчих 

органів та посадових осіб 

Маловисківської міської ради за 2022 рік  

І квартал 2023 керівники виконавчих органів та посадові особи 

Маловисківської міської ради 

 Про затвердження місцевих податків і 

зборів на 2024 рік 

до 15.07.2023 року керівники виконавчих органів та посадові особи 

Маловисківської міської ради 

 Організаційне забезпечення проведення 

засідань постійних комісій міської ради 

За графіком 

та за узгодженням 

Голови постійних комісій міської ради – депутати 

міської ради 

 Організаційне забезпечення проведення 

пленарних засідань міської ради 

Відповідно до Регламенту 

міської ради 8 скликання - 

щомісяця в останній четвер 

Міський голова 

Секретар міської ради 

 

 Здійснення контролю за ходом 

виконання рішень міської ради 

Протягом року Секретар міської ради 

Голови постійних комісій міської ради  

Депутати міської ради  

 Надання консультативно - методичної 

допомоги депутатам міської ради з 

питань здійснення повноважень, 

підготовки проектів рішень міської ради 

тощо 

Постійно Секретар міської ради 

Виконавчі органи міської ради 

 Аналіз та узагальнення заяв, звернень та 

скарг фізичних та юридичних осіб до 

депутатів міської ради щодо поліпшення 

діяльності органів і посадових осіб 

За підсумками 2023  

року 

Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

 



місцевого самоврядування 

 Інформаційне  забезпечення 

депутатської діяльності 

Постійно протягом року Секретар міської ради 

 

 Виконання доручень міської ради. 

Робота в робочих групах, комісіях 

Постійно протягом року Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

 Проведення особистого прийому 

громадян посадовими особами міської 

ради  

За графіком Міський голова 

Секретар міської ради 

 Проведення особистого прийому 

громадян депутатами  міської ради 

За попередньо затвердженим 

графіком,  постійно протягом 

року 

Депутати міської ради 

 Звіти депутатів міської ради перед 

виборцями  

грудень 2023 року – лютий 

2024 року 

 (Ст. 16 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих 

рад») 

Депутати міської ради 

 Регулярний прийом виборців  Щомісяця, згідно попередньо 

затвердженого графіка  

 (Ст. 10 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих 

рад») 

 

Депутати міської ради 

 Інформувати виборців про роботу 

місцевої радим та її органів,, про 

виконання планів і програм соціально – 

економічного розвитку, інших місцевих 

програм, місцевого бюджету, рішень 

ради і доручень виборців 

Двічі на рік, згідно 

попередньо затвердженого 

графіка  

(Ст. 10 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих 

рад») 

Депутати міської ради 



 Проведення зустрічей з мешканцями 

громади. Робота в виборчих округах 

Протягом року Міський голова 

Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

 Участь у громадсько-важливих заходах, 

семінарах, нарадах, зустрічах з 

обговорення  питань місцевого значення 

Протягом року Міський голова 

Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

 Виконання доручень виборців. Вивчення   

громадської думки 

Протягом року Міський голова 

Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

 


