
            

  

      

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  

  Р І Ш Е Н Н Я 

від 30 грудня  2011 року        №  157 

смт. Голованівськ 

 

Про план роботи районної 

ради на 2012рік 

 

       Відповідно до пункту 6   частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план роботи районної ради на 2012рік (додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, зв’язків з 

органами місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 

устрою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради        О. Чушкін 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішенням Голованівської 

        районної ради 

        від  30 грудня  2011 року  

№ 157 

 

 

План 

роботи районної ради на 2012рік 

 

№ 

з/п 

Питання Головний розробник 

 

І квартал 

 

(Орієнтовна дата проведення пленарного засідання чергової сесії                                    

24 лютого 2012року, засідання постійних комісій з 13 лютого  по  23 лютого     

2012року) 

            

1. Про звіт про виконання районного бюджету  фінансове управління 

 на 2011 рік.        райдержадміністрації 

 

2.  Затвердження районної програми розвитку відділ містобудування, 

 житлового будівництва на 2012-2015роки архітектури та житлово- 

комунального 

господарства 

райдержадміністрації 

 

3. Про стан виконання районної програми   управління економіки 

розвитку дорожнього руху та його безпеки  та розвитку  

на 2008-2012роки     інфраструктури 

      райдержадміністрації  

 

4.  Про стан  виконання програми   управління економіки 

 соціального і економічного розвитку  та розвитку 

 Голованівського району на 2011рік   інфраструктури 

         райдержадміністрації 

 

5. Про стан виконання районної  програми  відділ охорони здоров’я 

«Медичні кадри» на 2008-2017роки  райдержадміністрації 

 

 

ІІ квартал 

 

(Орієнтовна дата проведення пленарного засідання чергової сесії 18 травня 

 2012року, засідання постійних комісій з 7 травня  по  17 травня 2012року) 



 

1. Про  звіт про виконання районного   фінансове управління 

 бюджету за І квартал 2012року   райдержадміністрації 

 

2. Про  внесення змін до рішення районної  фінансове управління 

 ради  про районний бюджет на 2012рік  райдержадміністрації 

 

3. Про затвердження районної програми з  відділ культури і туризму 

 охорони та використання пам’яток   райдержадміністрації 

 культурної спадщини на території 

 Голованівського району на 2012-2022роки 

 

4. Про затвердження програми розвитку  відділ культури і туризму 

 туризму на період до 2015року   райдержадміністрації 

 

5. Про стан виконання районної цільової  відділ освіти 

 програми розвитку дошкільної освіти  райдержадміністрації 

 на 2011-2015роки 

     

 

(Орієнтовна дата проведення пленарного засідання чергової сесії  22 червня 

2012року, засідання постійних комісій  з 11 червня по 21 червня 2012року) 

 

1.  Про внесення змін до рішення районної ради фінансове управління 

 про районний бюджет на 2012рік   райдержадміністрації 

 

2. Про  стан виконання районної  цільової  відділ освіти 

 програми на 2011-2015роки «Шкільна  райдержадміністрації 

 парта» 

 

3.  Про стан виконання районної програми  відділ освіти 

«Вчитель» на 2003-2012роки    райдержадміністрації 

 

4.  Про стан виконання районної комплексної сектор взаємодії з  

 програми профілактики злочинності на  правоохоронними  

 2011-2015роки      органами оборонної та 

         мобілізаційної роботи 

        апарату  

        райдержадміністрації 

 

ІІІ квартал 

 

(Орієнтовна дата проведення пленарного засідання чергової сесії  28 вересня  

2012року, засідання постійних комісій  з 17 вересня   по 27 вересня 2012року) 

 

1.  Про звіт про виконання районного бюджету фінансове управління 

 за ІІ квартал 2012року     райдержадміністрації 



 

2. Затвердження Схеми планування території відділ містобудування, 

 Голованівського району    архітектури та 

         житлово-комунального 

         господарства  

         райдержадміністрації 

 

3. Про стан підготовки об’єктів житлово-  відділ містобудування, 

 комунального господарства та соціальної архітектури та 

 сфери району до роботи в осінньо-зимовий житлово-комунального 

 період 2012/2013року.     господарства 

         райдержадміністрації 

 

4.  Про стан виконання районної програми  відділ освіти 

 «Освітній округ на 2011-2015роки»  райдержадміністрації 

 

5.  Про стан виконання Комплексної програми  управління економіки та 

охорони навколишнього природного   розвитку інфраструктури 

середовища Голованівського району   райдержадміністрації 

на 2009-2012роки 

 

6. Про стан виконання програми    відділ містобудування, 

з розроблення містобудівної документації  архітектури та житлово- 

Голованівського району на 2011-2012роки комунального 

        господарства 

        райдержадміністрації 

 

ІV квартал 

 

(Орієнтовна дата проведення пленарного засідання чергової сесії  

23 листопада  2012року, засідання постійних комісій з 12 листопада по 22 

листопада  2012року  ) 

 

1.  Про звіт голови районної ради   Голова районної ради 

 

2.  Про внесення змін до рішення районної ради фінансове управління 

 про районний бюджет на 2012рік   райдержадміністрації 

       

3. Про стан виконання районної цільової  відділ освіти 

 програми розвитку позашкільної   райдержадміністрації 

 освіти та підтримки обдарованої 

 молоді на 2011-2015роки 

 

4.  Про реалізацію районної програми   відділ охорони здоров’я 

 підготовки медичних працівників та  райдержадміністрації 

 поліпшення їх соціального захисту  

на 2012-2016роки 



 

5. Зміни до заходів районної програми  відділ містобудування, 

 реформування і розвитку житлово-   архітектури та 

комунального  господарства Голованівського житлово-комунального 

району на 2009-2014роки    господарства 

        райдержадміністрації 

 

(Орієнтовна дата проведення пленарного засідання чергової сесії 28 грудня 

2012року, засідання постійних комісій з 17 грудня по 27грудня  2012року  ) 

 

1. Про роботу постійних комісій   постійна комісія районної 

 Голованівської районної ради шостого  ради з питань регламенту, 

 скликання       депутатської етики, 

законності, зв’язків з 

органами місцевого 

самоврядування та 

адміністративно-

територіального 

устрою 

 

2. Про звіт про виконання районного бюджету  фінансове управління 

 за ІІІ квартал 2012року     райдержадміністрації 

 

3. Про районний бюджет на 2013рік.   фінансове управління 

         райдержадміністрації 

 

4. Про стан реалізації районної програми  управління економіки 

«Центральний регіон – 2015» та розвитку 

інфраструктури 

 райдержадміністрації 

 

5. Про регіональну програму розвитку малого управління економіки 

 підприємництва у Голованівському районі та розвитку  

на 2012-2014роки     інфраструктури 

 

 


