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У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я 
 
20  червня  2019  року                                                                                                       №15

Про стан виконавської дисципліни 
у виконавчому комітеті сільської ради



       Відповідно до  розпорядження голови Чечельницької райдержадміністрації №47 від  18.03.2019 року «Про додаткові заходи з організації контролю  за  виконанням  завдань встановлених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими документами Уряду та центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями  голови облдержадміністрації,  голови  райдержадміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної ради України, народних депутатів України  та депутатів місцевих рад», 
виконавчий комітет сільської ради  В И Р І Ш И В :



1. Здійснювати систематичний аналіз  стану виконання завдань, встановлених документами  вищестоящих органів виконавчої влади.
2. Зміцнити та удосконалити роботу з організації контролю за виконанням актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших документів Уряду та центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації та власних рішень.
3. Дотримуватись вимог, визначених регламентом районної державної адміністрації,  щодо строків надання інформацій про виконання  документів.
4. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.





    Сільський   голова                                                                  М.С.Пипко
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                                                                       У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я  

20  червня 2019  року                                                                                               №16

Про план роботи виконавчого комітету
на 3  квартал 2019 року



             Відповідно до підпункту 4 пункту «а», підпункту 1 пункту «б»  ст.27 Закону  України "Про місцеве самоврядування в Україні",  виконавчий комітет  сільської  ради  ВИРІШИВ:


1.  Інформацію  секретаря виконкому О.П.Таранець "Про план роботи виконавчого комітету  на 
    3 квартал 2019 року " прийняти до відома.
2.  План роботи виконкому на 3 квартал 2019 року  ЗАТВЕРДИТИ.
                          / план роботи додається /.





       Сільський голова                                                              М.С.Пипко


















                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                           рішенням виконкому  №16  
                                                                від 20.06.2019 року 
                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
1.
                                                       П Л А Н
роботи виконавчого комітету  Куренівської сільської
ради на 3 квартал 2019 року

Дата                                            Назва  заходів                                               Доповідають
провед.

Л И П Е Н Ь
25.07.      1. Про роботу виконавчого комітету з розгляду звернень  
                    громадян за І півріччя 2019 року                                               О.П.Таранець
                2. Про підготовку  та  відзначення  Дня  Незалежності 
                    України.                                                                                        М.С.Пипко                                                                                         
                3. Розгляд заяв.                                                                                 О.П.Таранець


С Е Р П Е Н Ь                                                                                                                        
29.08.         1. Про роботу завідуючої бібліотекою та директора 
                       будинку культури.                                                                     Н.М.Атаманенко
                   2. Про відзначення Дня партизанської слави.                             М.С.Пипко
                   3. Розгляд заяв.                                                                               О.П.Таранець 


В Е Р Е С Е Н Ь 
26.09.        1.  Про підготовку установ до роботи в осінньо-зимовий            Керівники
                       період.                                                                                            установ                                                                                                                                                                    
                  2.  Про план роботи виконавчого комітету  Куренівської  
                       сільської ради на ІУ квартал  2019 року.                                   О.П.Таранець
                  3.  Розгляд заяв.                                                                                 О.П.Таранець





2. Організаційно-масові заходи на  3 квартал  2019 року

1.  Проведення  культурно-масового заходу «Свято Івана Купала».
                             07.07.2019 року.
2.  Проведення благоустрою пам»ятника  загиблим воїнам та санітарної очистки прилеглої до нього та до будинку культури території.
                       До 24.08.2019 року.
3. Відзначення  Дня  Незалежності України.
                             24.08.2019 року
4. Контроль за виконанням розпоряджень голови РДА та власних рішень.
                        Протягом кварталу
5. Підготовка установ до роботи в осінньо-зимовий період.
                       До 14.10.2019 року
 6. Обстеження матеріально-побутових умов проживання  інвалідів ВВВ, учасників
 бойових дій, вдів з метою надання посильної допомоги.
                       До 30.09.2019 року
7. Відзначення Дня партизанської слави.
                        22.09.2019 року.
                        Голова виконкому, члени виконкому.
8. Розгляд заяв, скарг, звернень, які надходять до виконкому від жителів села.
                              Щомісячно.
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У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я 

20   червня  2019 року                                                                                                 №17


Про організацію роботи щодо забезпечення своєчасності сплати земельного податку та орендної плати 

Відповідно до Закону України «Про оренду землі», Земельного кодексу України,  керуючись статтею 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації своєчасної сплати фізичними та юридичними особами земельного податку та орендної плати, виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ:

1.  Зобов'язати касира сільської ради Коваленко Р.В.  та спеціаліста І категорії, землевпорядника  сільської ради  Турчинську В.М.:
	1.1. Уточнити списки платників земельного податку.
                                                                                                                                   До 01.07.2019 року
     	1.2. Вручити податкові повідомлення платникам податку.
                                         На протязі тижня з моменту отримання.
     	1.3. Виявити власників земельних  ділянок, які ухиляються від своєчасної сплати земельного податку, та надіслати попередження про можливість припинення права користування земельною ділянкою.
                   До 01.08.2019 року                             
      	 2. Головному бухгалтеру сільської ради Кияшко Р.С. взяти під особистий контроль своєчасність сплати  орендної плати за  землю юридичними особами.   
                          
 3. Контроль за виконання рішення залишаю за собою.



Сільський голова                                                                         М.С.Пипко





