
Додаток до  

рішення третьої сесії  

Козелецької селищної ради 

восьмого скликання 

 від 29 грудня 2020 року  

№ 45-3/VIII 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  

роботи селищної ради  на 2021 рік 

 

І. Перелік питань для розгляду на сесіях селищної ради: 

 

І квартал 

 Про виконання селищного бюджету за 2020 рік. 

Готують: фінансове управління селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про внесення змін і доповнень до рішення селищної ради "Про 

селищний бюджет на 2021 рік". 

Готують: фінансове управління селищної ради; 

постійна комісія селищної ради з питань 

бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про затвердження галузевих програм. 

Готують: відділи селищної ради (за напрямком); 

постійні комісії селищної ради  

 Про затвердження плану закупівель на 2021 рік. 

Готують: сектор з публічних закупівель; фінансове 

управління селищної ради; постійна комісія 

селищної ради з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестиційної 

діяльності 

 Про регулювання земельних відносин  у межах Козелецької селищної 

ради. (Вноситься на розгляд сесії селищної ради щомісяця, відповідно до 

частини п’ятої статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"). 

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності, комісія селищної ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, будівництва, 

земельних відносин та питань надзвичайних 

ситуацій 



  

 Про хід виконання рішень селищної ради. 

 Готують: загальний відділ селищної ради, постійна 

комісія з питань освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту, законності та 

правопорядку.  

 Розгляд депутатських запитів, звернень. 

Готують: постійні комісії селищної ради. 

 Про затвердження розпоряджень селищного голови та секретаря з 

бюджетних питань. 

Готують:фінансове управління селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про затвердження договорів, укладених селищним головою та 

секретарем селищної ради від імені Козелецької селищної ради. 

Готують:фінансове управління селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про результати діяльності Козелецького відділення  поліції  

Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області за 2020 рік. 

Готують: загальний відділ, постійна комісія з питань 

освіти, охорони здоров'я, культури, 

соціального захисту населення, законності та 

правопорядку 

 

ІІ квартал 

 Про виконання селищного бюджету за І квартал 2021 року. 

Готують: фінансове управління селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про внесення змін і доповнень до рішення селищної ради "Про 

селищний бюджет на 2021 рік". 

Готують: фінансове управління селищної ради; 

постійна комісія селищної ради з питань 

бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про затвердження місцевих податків і зборів  

Готують: фінансове управління селищної ради; 

постійна комісія селищної ради з питань 

бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про затвердження співфінансування проєктів з бюджету селищної ради  



  

Готують: фінансове управління селищної ради; 

постійна комісія селищної ради з питань 

бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про внесення змін та доповнень до галузевих програм. 

Готують: відділи селищної ради (за напрямком); 

постійні комісії селищної ради  

 Про регулювання земельних відносин у межах Козелецької селищної 

ради. (Вноситься на розгляд сесії селищної ради щомісяця, відповідно до 

частини п’ятої статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні") 

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності, комісія селищної ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, будівництва, 

земельних відносин та питань надзвичайних 

ситуацій 

 Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд  

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності, комісія селищної ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, будівництва, 

земельних відносин та питань надзвичайних 

ситуацій 

 Розгляд депутатських запитів, звернень. 

Готують: постійні комісії селищної ради, загальний 

відділ селищної ради. 

 Про проведення звітів депутатів Козелецької селищної ради. 

Готують: загальний відділ, постійна комісія селищної 

ради  з питань світи, охорони здоров'я, 

культури, соціального захисту населення, 

законності та правопорядку 

 Про звіт Козелецького селищного голови про роботу виконавчих 

органів селищної ради. 

Готують: загальний відділ, постійна комісія селищної 

ради  з питань світи, охорони здоров'я, 

культури, соціального захисту населення, 

законності та правопорядку 

 Про затвердження розпоряджень селищного голови та секретаря з 

бюджетних питань. 

Готують:фінансове управління селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 



  

 Про затвердження договорів, укладених селищним головою та 

секретарем селищної ради від імені Козелецької селищної ради 

Готують:фінансове управління селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про використання коштів  резервного фонду селищного бюджету за І 

квартал. 

Готують: фінансове управління селищної ради; 

постійна комісія селищної ради з питань 

бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

  

ІІІ квартал 

 Про виконання селищного бюджету за І півріччя 2021 року. 

Готують: фінансове управління селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про регулювання земельних відносин у межах Козелецької селищної 

ради. (Вноситься на розгляд сесії селищної ради щомісяця, відповідно до 

частини п’ятої статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"). 

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності, комісія селищної ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, будівництва, 

земельних відносин та питань надзвичайних 

ситуацій 

 Розгляд депутатських запитів, звернень. 

Готують: постійні комісії селищної ради, загальний 

відділ. 

 Про затвердження розпоряджень селищного голови (секретаря) з 

бюджетних питань. 

Готують:фінансове управління селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про затвердження договорів, укладених селищним головою та 

секретарем селищної ради від імені Козелецької селищної ради 

Готують: фінансове управління селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 



  

 Про внесення змін та доповнень до галузевих програм. 

Готують: відділи селищної ради (за напрямком); 

постійні комісії селищної ради  

 Про використання коштів  резервного фонду селищного бюджету . 

Готують: фінансове управління селищної ради; 

постійна комісія селищної ради з питань 

бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 

 ІV квартал 

 Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2021 року. 

Готують: фінансове управління селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про селищний бюджет на 2021 рік. 

Готують: фінансове управління селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про внесення змін і доповнень до рішення селищної ради "Про 

селищний бюджет на 2022 рік". 

Готують: фінансове управління селищної ради; 

постійна комісія селищної ради з питань 

бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про Програму економічного та соціального розвитку  Козелецької 

селищної ради на 2022 рік. 

Готують: фінансове управління селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про Програму організації та проведення у 2022 році громадських робіт 

для незайнятого населення Козелецької селищної ради 

Готують: районний центр зайнятості; постійна комісія 

селищної ради  з питань світи, охорони 

здоров'я, культури, соціального захисту 

населення, законності та правопорядку 

 Про План діяльності Козелецької селищної ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік. 

Готують: юридичний відділ селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 



  

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про Орієнтовний план роботи селищної ради на 2022 рік. 

Готують: загальний відділ селищної ради; постійна 

комісія з питань освіти, охорони здоров'я, 

культури, соціального захисту населення, 

законності та правопорядку 

 Про внесення змін та доповнень до галузевих програм та/або 

затвердження галузевих програм на 2022 рік. 

Готують: відділи селищної ради (за напрямком); 

постійні комісії селищної ради  

 Про регулювання земельних відносин у межах Козелецької селищної 

ради. (Вноситься на розгляд сесії селищної ради щомісяця, відповідно до 

частини п’ятої статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"). 

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності, комісія селищної ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, будівництва, 

земельних відносин та питань надзвичайних 

ситуацій 

 Про затвердження Внесення змін до Генерального плану смт. Козелець 

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності, комісія селищної ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, будівництва, 

земельних відносин та питань надзвичайних 

ситуацій 

 Про звіт голів постійних комісій селищної ради. 

Готують: постійні комісії селищної ради. 

 Розгляд депутатських запитів. 

Готують: постійні комісії селищної ради. 

 Про затвердження розпоряджень селищного голови (секретаря) з 

бюджетних питань. 

Готують:фінансове управління селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 Про затвердження договорів, укладених селищним головою та 

секретарем селищної ради від імені Козелецької селищної ради 

Готують: фінансове управління селищної ради; постійна 

комісія селищної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 



  

 Про  затвердження мережі одержувачів коштів селищного бюджету на 

2021 рік 

Готують: фінансове управління селищної ради; 

постійна комісія селищної ради з питань 

бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 

ІІ. Перелік питань для розгляду на постійних комісіях селищної ради: 

 

ІІ. І. Постійна комісія з питань бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестиційної діяльності 

 

І квартал 

 Про план роботи постійної комісії на  2021 рік. 

Готують: голова, секретар постійної комісії;  

 Про виконання селищного бюджету за 2020 рік. 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Про виконання коштів резервного фонду. 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Про внесення змін і доповнень до рішення селищної ради "Про 

селищний бюджет на 2021 рік". 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Про затвердження галузевих програм та/або внесення змін і доповнень 

до програм. 

Готують: відділи селищної ради (за напрямком);  

 Про затвердження плану закупівель на 2021 рік. 

Готують: сектор з публічних закупівель; фінансове 

управління селищної ради;  

 Розгляд депутатських запитів та звернень. 

Готують: загальний відділ селищної ради. 

 Про затвердження розпоряджень селищного голови (секретаря) з 

бюджетних питань. 

Готують:фінансове управління селищної ради;  

 Про затвердження договорів, укладених селищним головою та 

секретарем селищної ради від імені Козелецької селищної ради 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Розгляд проектів регуляторних актів. 

Готують: відділи селищної ради (за напрямком);  

 

ІІ квартал 

 Про виконання селищного бюджету за І квартал 2021 року. 

Готують: фінансове управління селищної ради;  



  

 Про внесення змін і доповнень до рішення селищної ради "Про 

селищний бюджет на 2021 рік". 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Про виконання коштів резервного фонду. 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Про затвердження місцевих податків і зборів  

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Розгляд депутатських запитів, звернень 

Готують: загальний відділ селищної ради. 

 Про затвердження розпоряджень селищного голови (секретаря) з 

бюджетних питань. 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Про затвердження договорів, укладених селищним головою та 

секретарем селищної ради від імені Козелецької селищної ради 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Розгляд проектів регуляторних актів. 

Готують: відділи селищної ради (за напрямком);  

 

 ІІІ квартал 

 Про виконання селищного бюджету за І півріччя 2021 року. 

Готують: фінансове управління селищної ради 

 Про виконання коштів резервного фонду. 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Розгляд депутатських запитів, звернень. 

Готують:  загальний відділ селищної ради 

 Про затвердження розпоряджень селищного голови (секретаря) з 

бюджетних питань. 

Готують:фінансове управління селищної ради;  

 Про затвердження договорів, укладених селищним головою та 

секретарем селищної ради від імені Козелецької селищної ради 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Розгляд проектів регуляторних актів. 

Готують: відділи селищної ради (за напрямком);  

 

ІV квартал 

 Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2021 року. 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Про селищний бюджет на 2022 рік. 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Про внесення змін і доповнень до рішення селищної ради "Про 

селищний бюджет на 2021 рік". 



  

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Про Програму економічного та соціального розвитку  Козелецької 

селищної ради на 2022 рік. 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Про План діяльності Козелецької селищної ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік. 

Готують: юридичний відділ селищної ради;  

 Про  затвердження мережі одержувачів коштів селищного бюджету на 

2022 рік 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Про підсумки роботи постійної комісії  за 2021 рік. 

Готують: голова, секретар постійної комісії. 

 Розгляд депутатських запитів, звернень. 

Готують: загальний відділ селищної ради. 

 Про затвердження розпоряджень селищного голови (секретаря) з 

бюджетних питань. 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Про затвердження договорів, укладених селищним головою та 

секретарем селищної ради від імені Козелецької селищної ради 

Готують: фінансове управління селищної ради;  

 Розгляд проектів регуляторних актів. 

Готують: відділи селищної ради (за напрямком);  

 

ІІ. ІІ. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, будівництва, земельних відносин та питань 

надзвичайних ситуацій 

 

І квартал 

 Про план роботи комісії на 2021 рік. 

Готують: голова, секретар комісії;  

 Про затвердження галузевих програм. 

Готують: відділи селищної ради (за напрямком);  

 Про затвердження  типового договору оренди комунального майна 

Козелецької селищної ради  

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності,  

 Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання 

комунального майна Козелецької селищної ради  

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності,  

 Про регулювання земельних відносин  у межах Козелецької селищної 

ради. (Вноситься на розгляд сесії селищної ради щомісяця, відповідно до 



  

частини п’ятої статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"). 

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності  

 Про затвердження  списку осіб, що перебувають на квартирному обліку 

при виконавчому комітеті Козелецької селищної ради. 

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності,  

 Розгляд депутатських запитів, звернень 

Готують: загальний відділ селищної ради. 

 

ІІ квартал 

 Про регулювання земельних відносин у межах Козелецької селищної 

ради. (Вноситься на розгляд сесії селищної ради щомісяця, відповідно до 

частини п’ятої статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні") 

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності 

 Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд  

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності 

 Розгляд депутатських запитів, звернень 

Готують: загальний відділ селищної ради. 

  

ІІІ квартал 

 Про регулювання земельних відносин у межах Козелецької селищної 

ради. (Вноситься на розгляд сесії селищної ради щомісяця, відповідно до 

частини п’ятої статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"). 

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності, комісія селищної ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, будівництва, 

земельних відносин та питань надзвичайних 

ситуацій 

 Розгляд депутатських запитів, звернень. 

Готують: постійні комісії селищної ради. 

 

ІV квартал 

 Про регулювання земельних відносин у межах Козелецької селищної 

ради. (Вноситься на розгляд сесії селищної ради щомісяця, відповідно до 

частини п’ятої статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"). 



  

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності, комісія селищної ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, будівництва, 

земельних відносин та питань надзвичайних 

ситуацій 

 Про підсумки роботи постійної комісії за 2021 рік. 

Готують: голова постійної комісії. 

 Про затвердження внесення змін до Генерального плану смт. Козелець 

Готують: відділ земельних відносин та комунальної 

власності 

 Розгляд депутатських запитів, звернень. 

Готують: загальний відділ селищної ради. 

 

 

ІІ. ІІІ. Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров'я, культури, 

соціального захисту населення, законності та правопорядку 

 

І квартал 

 Про план роботи комісії на 2021 рік. 

Готують: голова, секретар комісії 

 Про затвердження галузевих програм. 

Готують: відділи селищної ради (за напрямком); 

постійні комісії селищної ради  

 Розгляд депутатських запитів, звернень 

Готують: загальний відділ селищної ради 

 

ІІ квартал 

 Розгляд депутатських запитів, звернень 

Готують: загальний відділ селищної ради 

 Про проведення звітів депутатів Козелецької селищної ради. 

Готують: загальний відділ селищної ради 

 Про звіт Козелецького селищного голови. 

Готують: загальний відділ селищної ради 

 

 ІІІ квартал  

 Про внесення змін до галузевих програм. 

Готують: відділи селищної ради (за напрямком); 

 Розгляд депутатських запитів, звернень 

Готують: загальний відділ 

 

 ІV квартал 



  

 Про Програму організації та проведення у 2022 році громадських робіт 

для незайнятого населення Козелецької селищної ради 

Готують: районний центр зайнятості;  відділ 

організаційно-кадрової роботи; 

 Про Орієнтовний план роботи селищної ради на 2022 рік. 

Готують: загальний відділ селищної ради;  

 Про внесення змін до галузевих програм. 

Готують: відділи селищної ради (за напрямком); 

 Про підсумки роботи постійної комісії за 2021 рік. 

Готують: голова, секретар комісії. 

 Розгляд депутатських запитів, звернень. 

Готують: загальний відділ. 

 

ІІІ. Навчання, підвищення кваліфікації 

 

1. Підвищення кваліфікації депутатів селищної ради, як правило, 

забезпечується виконавчими органами селищної ради шляхом надання 

роз’яснень, методично-довідкових матеріалів депутатам відповідної 

постійної комісії за тематикою та в терміни згідно з пропозиціями постійної 

комісії. 

 

2. Депутати селищної ради, посадові особи виконавчих органів селищної 

ради мають право на підвищення кваліфікації шляхом вивчення передового 

досвіду органів місцевого самоврядування (в тому числі міжнародного) у 

порядку, передбаченому чинним законодавством. 

 

IV.   Проведення організаційно- масових та інших тематичних заходів  

у 2021 році 

1. Організація та участь у святкуванні днів сіл у старостинських округах 

Козелецької селищної ради та дня селища Козелець. 

2. Участь в організації та проведенні організаційно-масових заходів  з 

нагоди державних та професійних свят, а також участь у заходах з 

нагоди державних та професійних свят, а саме: 

Січень 

1 січня 2021 року – Новий рік  

6 січня 2021 року – Святвечір  

7 січня 2021 року – Свято Різдва Христового 

19 січня 2021 року – Хрещення – свято Богоявлення  

22 січня 2021 року – День Соборності України 

29 січня 2021 року – День пам’яті героїв Крут 

 

Лютий  



  

14 лютого 2021 року – День Святого Валентина (День Закоханих)  

15 лютого 2021 року – День вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав 

20 лютого 2021 року – День Героїв “Небесної сотні”  

24 лютого – 1 березня 2021 року – Масляна  

 

Березень 

8 березня 2021 року – Міжнародний Жіночий День  

9-13 березня 2021 року -  Шевченківські дні.  Шевченкіана  

27 березня 2021 року – Міжнародний день театру  

 

Квітень 

1 квітня 2021 року – День сміху.  

7 квітня 2021 року – Всесвітній день здоров’я 

12 квітня 2021 року – Вербна неділя 

18 квітня 2021 року – День пам’яток історії та культури  

18 квітня 2021 року – День довкілля 

19 квітня 2021 року – Великдень.   

26 квітня 2021 року -  річниця аварії на ЧАЕС 

 

Травень 

1 травня 2021 року – Свято весни і праці.  

8 – 9 травня – Дні пам’яті та примирення, пам’яті жертв Другої Світової 

війни.  

9 травня 2021 року – День Перемоги. 76 річниця перемоги у Великій 

Вітчизняній Війні.  

9 травня 2021 року – Міжнародний День Європи.  

10 травня 2021 року – День матері.  

15 травня 2021 року – Міжнародний день сім’ї.  

17 травня 2021 року – Дeнь пам’яті жертв політичних репресій.  

17 травня 2021 року – Всеукраїнський день працівників культури.  

18 травня 2021 року – Міжнародний день музеїв.  

21 травня 2021 року – День вишиванки.  

 

Червень 

1 червня 2021 року – Міжнародний День захисту дітей.  

7 червня 2021 року – День Святої Трійці.  

9 червня 2021 року – Міжнародний день друзів.  

21 червня 2021 року – День медичного працівника (третя неділя червня).  

22 червня 2021 року – День скорботи і надання почеcтей пам’яті жертв війни 

в Україні.  

28 червня 2021 року – День Конституції України.  

28 червня 2021 року – День молоді України (остання неділя червня).  

 

Липень 

28 липня 2021 року – День хрещення Київської Русі – України.  



  

23 серпня 2021 року – День Державного Прапора України. 

24 серпня 2021 року – День Незалежності України.  

 

Вересень 

1 вересня 2021 року – День Знань.  

6 вересня 2021 року – День підприємця.  

12 вересня 2021 року – День українського кіно.  

12 вересня 2021 року – День фізкультури і спорту.  

19 вересня  2021 року -  День селища. 

20 вересня – Соборний ярмарок. 

21 вересня – День визволення Козелеччини від нацистських загарбників.  

22 вересня 2021 року – День партизанської слави.  

26 вересня 2021 – фестиваль «Час нових історій» 

27 вересня 2021 року – День туризму.  

27 вересня 2021 року – День вихователя і всіх дошкільних працівників.  

30 вересня 2021 року – Всеукраїнський день бібліотек. 

 

Жовтень 

1 жовтня 2021 року – Міжнародний день людей похилого віку.  

6 жовтня 2021 року – День працівників освіти.  

14 жовтня 2021 року – День захисника України. Покрова Пресвятої 

Богородиці. День Українського козацтва.  

28 жовтня 2021 року – День визволення України від фашистських 

загарбників.  

 

Листопад 

1 листопада 2021 року – День працівника соціальної сфери.  

9 листопада 2021 року – День української писемності та мови.  

9 листопада 2021 року – Всеукраїнський день працівників культури 

народного мистецтва.  

15 листопада 2021 року – День працівників сільського господарства.  

22 листопада 2021 року – День гідності і свободи (день початку подій, які 

стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року і 

Революції гідності 2013 року.) 

28 листопада 2021 року – День пам’яті жертв голодомору.  

 

Грудень 

6 грудня 2021 року – День Збройних Сил України. 

7 грудня 2021 року – День місцевого самоврядування.  

14 грудня 2021 року – День учасників ліквідації наслідків аварії нa 

Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).  

19 грудня 2021 року – День Святого Миколая.  Відкриття  Новорічної ялинки 

в смт. Козелець.  

31 грудня 2021 року – Новий рік.  

Секретар селищної ради                                 С.В.Адаменко 


