ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР,

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел.:086 811634
e-mail:obs.alfatar@abv.bg

План за работа на Общински съвет-Алфатар
за април – май – юни на 2016г.
Този план за работа през 2016г. на Общински съвет Алфатар има отворен характер. В него
са включени основни задачи и предложения от текущ порядък, като могат да се включват и
допълнителни въпроси и предложения.
І. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ:
1. Създаване на необходимата организация по качественото провеждане на заседанията на
общинския съвет чрез:
- навременна подготовка на материалите за заседанието на общинския съвет;
- организиране и провеждане на заседания на ПК;
- създаване на подходящи условия за работа на общинските съветници;
Отг.: Председателя на ОбС
Председатели на ПК
2. Провеждане на индивидуални срещи на общинските съветници с избирателите за разясняване
решенията на общинския съвет и проучване нуждите на населението в различните области на
обществения, социално- икономическия и културен живот.
Срок: постоянен
Отг.: Общинските съветници
3. Организация на прием на граждани по кметства с участието на общинските съветници по
проучване потребностите на населението в съответната област и разрешаването им.
Срок: ежемесечно
Отг.: Председателя на ОбС
Председатели на ПК

ІІ. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
м. АПРИЛ 2016 г.
1. Одобряване на извършените разходи за командировки в страната на кмета на Община Алфатар
за първото тримесечие на 2016г.
2. Одобряване на извършените разходи за командировки в страната на председателя на ОбС
Алфатар за първото тримесечие на 2016г.
3. Отчет за изразходваните средства, предоставени на читалищата в Община Алфатар.
4. Докладни записки.

м. МАЙ 2016 г.
1. Отчет по Наредба № 1 за опазване на обществения ред, поддържане чистотата и осигуряване на
приветлив вид на населените места на територията на Община Алфатар.
2. Докладни записки.

м. ЮНИ 2016 г.
1. План за работата на ОбС Алфатар за второто шестмесечие на 2016г.
2. Определяне на списъка на средищни училища в Община Алфатар.
3. Докладни записки.

III. ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Заседания на Постоянните комисии.
Срещи с избирателите.
Участие в общински мероприятия.
Участие в сдружения.
Участие в различни комисии, обществени съвети и др.
Внася: Елис Талят
Председател на ОбС – Алфатар

