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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

                                                         НА  2021 РІК 
 

 
 № 
п/п 

 
Питання, що вносяться до 
розгляду 

Дата 
проведення  

Відповідальний 
за підготовку 
питання 

 
Приміт
ка 

 
  1 

Про затвердження 
перспективного плану 
роботи виконкому на 2021 
рік 

 
11 січня 
2021 

 
Підкопай А.В. 

 

 
  2 

 Про виконання Програми 
соціально-економічного 
розвитку Безлюдівської 
селищної ради 

 
11 лютого 
2021 

Будник Л.М – 
начальник 
фінансового 
відділу 

 

 
 3 

Про організацію заходів по 
проведенню двомісячника 
«Зелена весна» 

 
11 березня 
2021 

 
Воротніков С.В. 
начальник 
відділу житлово-
комунального 
господарства 

 

4 Про стан соціального 
обслуговування та надання 
соціальних послуг 
населенню на території 
Безлюдівської селищної 
ради 

11 березня 
2021 

Гутовець А.О. – 
заступник 
голови з питань 
соціального 
захисту 
населення 

 

 
5 

Про організацію харчування 
дітей в закладах загальної 
середньої освіти 
Безлюдівської селищної 
ради  

 
11 березня 
2021 

Криволапова 
О.А. – 
начальник 
відділу освіти 

 



 
 6 

 Про роботу 
адміністративної комісії на 
території Безлюдівської 
селищної ради 

15 квітня 
2021 

Світличний 
Ю.С. – перший 
заступник 
Безлюдівського 
селищного 
голови 

 

7 Про стан спортивно-масової 
роботи 

15 квітня 
2021 

Криволапова 
О.А. начальник 
відділу освіти, 
молоді та спорту 

 

8 Про стан утримання та 
виховання дітей в сім’ях 
опікунів, піклувальників та 
виконання покладених на 
них обов’язків 

15 квітня 
2021 

Шорох В.Д. – 
начальник 
служби у 
справах дітей 

 

9 Про стан роботи по 
соціальному захисту 
одиноких та непрацездатних 
громадян, які проживають в 
селах та селищах, які 
увійшли до складу 
Безлюдівської селищної 
ради 

15 квітня 
2021 

Гутовець А.О. – 
заступник 
голови з питань 
соціального 
захисту 
населення 

 

 
10 

Про заходи по недопущенню 
нещасних випадків на 
водоймищах сіл та селищ 

 
15 квітень 
2021 

Воротніков С.В. 
начальник 
відділу житлово-
комунального 
господарства 

 

11 Про організацію роботи 
щодо забезпечення 
пожежної безпеки та 
цивільного захисту на 
території сіл та селищ, які 
увійшли до складу 
Безлюдівської селищної 
ради 

 
15 квітень 
2021 

Воротніков С.В. 
начальник 
відділу житлово-
комунального 
господарства  

 

12 Про дотримання Правил 
благоустрою населених 
пунктів і дотримання в них 
належного санітарного 

20 травня 
2021 

Воротніков С.В. 
- начальник 
відділу житлово-
комунального 

 



порядку на території сіл та 
селищ, що увійшли до 
складу Безлюдівської 
селищної ради 

господарства 
 

 
13 

Про хід завершення 
навчального процесу в 
закладах загальної середньої 
освіти Безлюдівської 
селищної ради 

 
20 травня  
2021 

Криволапова 
О.А. начальник 
відділу освіти, 
молоді та спорту 

 

14 Про організацію 
оздоровлення дітей влітку 
2021 року 

20 травня 
2021 

Шорох В.Д. - 
начальник 
служби у 
справах дітей 

 

 
 15 

Звіт старост старостинських 
округів стосовно звернень 
громадян та хід роботи  

15 червня 
2021 

Топчій А.Г. 
Пеженко А.О. 
Макаров О.В. 
Кануннікова 
О.М.     

 

 
 16 
 

Про здійснення належного 
догляду батьками за дітьми в 
родинах, які перебувають на 
обліку СЖО 

 
15 червня 
2021 

Шорох В.Д. - 
начальник 
служби у 
справах дітей 

 

17 Про стан надомного 
обслуговування одиноких та 
непрацездатних громадян на 
території Безлюдівської 
селищної ради 

15 червня 
2021 

Гутовець А.О. – 
заступник 
голови з питань 
соціального 
захисту 
населення 

 

18 Про хід виконання бюджету 
селищної ради за 1 півріччя.  

 
15 червня 
2021 

Будник Л.М. – 
начальник 
відділу фінансів 
Калашник О.М. 
– головний 
бухгалтер 
централізованої 
бухгалтерії 

 

 19 Про стан боротьби із 
злочинністю, наркоманією 
та правопорушеннями на 
території селища 

 
22 липня 
2021 

 
Трушкоков А.Г. 
старший 
дільничий 

 



20 Про стан військово-
облікової роботи на 
території Безлюдівської 
селищної ради 

22 липня 
2021 

Козинець Т.О. – 
інспектор ВОС 

 

21 Про відзначення на території 
Безлюдівської селищної 
ради Дня Незалежності 
України, Дня Прапора 
України, Дня селищ 
Хорошеве, Васищеве та Дня 
села Лизогубівка. 

22 липня 
2021 

Левенко О.М. – 
начальник 
відділу культури 

 

22 Про стан роботи щодо 
захисту особистих, 
житлових та майнових прав 
дітей, які перебувають під 
опікою та піклуванням 

 
19 серпня 
2021 

Шорох В.Д. - 
начальник 
служби у 
справах дітей 

 

23 Про стан підготовки шкіл, 
дошкільних навчальних 
закладів до нового 
навчального року 

19 серпня 
2021 

Криволапова  
О.А. - начальник 
відділу освіти 

 

 
 24 

Про роботу адміністративної 
комісії на території 
селищної ради 

19 серпня 
2021 

Світличний 
Ю.С. – перший 
заступник 
Безлюдівського 
селищного 
голови 

 

 25 Про хід виконання Указу 
Президента «Про заходи 
щодо забезпечення 
конституційних прав 
громадян на звернення» 

16 вересня 
2021 

Боклаг О.Є. – 
начальник 
загального 
відділу 

 

26 Про роботу підприємств 
торгівлі всіх форм власності 

16 вересня 
2021 

Ткаченко М.В. – 
головний 
спеціаліст 
відділу 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 

 



27 Про відзначення на території 
Безлюдівської селищної 
ради Дня селища 
Безлюдівка, Дня села 
Котляри 

16 вересня 
2021 

Левенко О.М. 
начальник 
відділу культури 

 

28 Про хід виконання бюджету 
селищною радою за 9 
місяців 2021 року. 

 
19 жовтня 
2021 

Будник Л.М. – 
начальник 
відділу фінансів 
Калашник О.М. 
– головний 
бухгалтер 
централізованої 
бухгалтерії 

 

 
 29 

Про роботу закладів 
культури на території 
Безлюдівської селищної 
ради 

19 жовтня 
2021 

Левенко О.М. 
начальник 
відділу культури 
 

 

 
 30 

Про заходи по боротьбі зі 
сніговими заметами на 
дорогах в населених пунктах 
селищної ради 

19 жовтня 
2021 

Воротніков С.В. 
начальник 
відділу житлово-
комунального 
господарства 

 

 31 Про стан медичного 
обслуговування на території 
Безлюдівської селищної 
ради 

16 
листопада 
2021  

Колісник В.В. -   

 32 Про стан обліку та сплати 
земельного податку з 
фізичних осіб в 2021 році 

16 
листопада 
2021 

Ткаченко М.В. – 
головний 
спеціаліст 
відділу 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 

 

 33 Про заходи по підготовці до 
Новорячних та Різдвяних 
свят 

15 грудня 
2021 

Левенко О.М. 
начальник 
відділу культури 

 

 34 Про план роботи 
виконавчого комітету на І 
півріччя 2022 року 

15 грудня 
2021 

Підкопай А.В. – 
керуюча 
справами 

 



(секретар) 
виконавчого 
комітету 

 35 Про завтвердження видів 
суспільно-корисних робіт та 
переліку об’єктів для 
відбування засудженими 
покарання у виді 
громадських робіт на 2022 
рік. 

 
15 грудня 
2021 

Підкопай А.В. – 
керуюча 
справами 
(секретар) 
виконавчого 
комітету 

 

 
  36 

Про проєкт бюджету селища 
на 2022 рік 

15 грудня 
2021 

Будник Л.М. – 
начальник 
відділу фінансів 
Калашник О.М. 
– головний 
бухгалтер 
централізованої 
бухгалтерії 

 

 
 
 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради                                            Анастасія ПІДКОПАЙ 
 
 
 


