
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

від 24 січня 2023 року № 13 

 

План роботи 

Виконавчого комітету Диканської селищної ради 

на I квартал 2023 року 

 

№ 

з/п 

Зміст 
заходу 

Обґрунтування 

необхідності здійснення 

заходу 

Термін 

виконан

ня 

Відповідаль

ні виконавці 

 І. Перелік основних питань 
для розгляду на засіданнях виконкому селищної 

ради 

1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 

виконавчому комітеті селищної ради за 2022 рік 

з метою контролю за роботою із 

зверненнями громадян, виконання 

Указу Президента України № 109 від 

07.02.2008 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації  

та гарантування конституційного 

права на звернення до органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування» 

 

січень Загальний відділ  

2. Про стан організації харчування в загальноосвітніх 

навчальних та закладах дошкільної освіти на території 

селищної ради 

 

у порядку контролю лютий відділ освіти, сім’ї, 

молоді та спорту  



3. Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям 

під час весняної повені 

згідно вимог Кодексу Цивільного 

Захисту України 
лютий відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

4. 

 

Про затвердження плану заходів щодо благоустрою та 

санітарного стану території Диканської селищної ради на 

2023 рік 

з метою поліпшення стану довкілля, 

благоустрою і санітарного стану 

території громади 

березень відділ благоустрою, 

Диканський ККП, 

старости 

5. Про попередній розгляд та схвалення проєктів рішень  

щодо місцевих програм, які плануються до розгляду на 

сесіях Диканської селищної ради восьмого скликання 

з метою виконання Закону України 

«Про  місцеве самоврядування в 

Україні» 

по мірі 

необхідності 

профільні начальники 

управлінь, відділів, 

установ 

6. Розгляд питань за зверненнями громадян, поточні 

питання, які необхідно внести на розгляд виконавчого 

комітету 

 протягом 

кварталу 

керуючий справами 

(секретар) 

Виконавчого 

комітету, профільні 

начальники 

управлінь, відділів, 

установ 
 

 ІІ. Питання, які передбачається вивчити, узагальнити і при необхідності 

розглянути на нарадах у голови виконкому 

1. Про нагальні проблеми і завдання з їх вирішення у 

питаннях, віднесених законами України до повноважень 

селищної ради 

аналіз проблемних питань та 

оперативне реагування 
щопонеділка секретар селищної 

ради, керуючий справами 

(секретар) Виконавчого 

комітету, старости 

 

 

 

 

 ІІI. Основні організаційні заходи 



1. Підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих 

органів селищної ради за професійними програмами та 

програмами тематичних постійно діючих і 

короткострокових семінарів 

 підвищення професійної кваліфікації протягом 

кварталу 

відділ організаційної 

роботи та управління 

персоналом 

2. Виїзні прийоми громадян у населених пунктах селищної ради забезпечення виконання вимог Закону 

України «Про звернення громадян» 

протягом 

кварталу 

відділ організаційної 

роботи та управління 

персоналом 

3. Організація та проведення заходів з відзначення 

професійних, державних свят та подій (з врахуванням 

карантинних вимог): 

- День вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав 

- День Героїв Небесної Сотні  

- Міжнародний жіночий день  

- Заходи з нагоди Дня народження Т.Г.Шевченка 

з метою відзначення державних, 

професійних свят та пам’ятних дат 

 

 

 

15 лютого 

 

20 лютого 

8 березня 

9 березня 

відділ культури та туризму 

Диканської селищної ради 

 


