
 

 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 15 грудня  2017 року                  № 248 

смт. Голованівськ 

 

Про  план роботи районної 

ради на 2018рік 

 

 

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

місцеве самоврядування в Україні» 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план роботи Голованівської районної ради на 2018рік  

(додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 

законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронним органами та боротьби 

з корупцією. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

рішенням Голованівської 

районної ради 

від  15 грудня 2017року 

№ 248 

 

План 

роботи районної ради на 2018рік 

 

№ 

п/п 

Питання Головний виконавець 

І квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 02 лютого 2018року 

останній термін оприлюднення матеріалів  - 04 січня 2018року ) 

1 Про звіт про виконання районного бюджету 

за 2017рік. 

фінансове управління 

райдержадміністрації  

2 Про внесення змін до рішення районної  ради 

про районний бюджет на 2018рік 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

3 Про стан виконання програми підтримки 

місцевих органів виконавчої влади з питань 

реалізації ними делегованих і владних 

повноважень у Голованівському районі на 

2016-2018роки 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

ІІ квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 6 квітня 2018року 

останній термін оприлюднення матеріалів  -  7 березня 2018року) 

1 Про внесення змін до рішення районної ради 

про районний бюджет на 2018рік 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

2 Про  звіт голови районної ради Районна рада 

3 Про  звіт голови районної державної 

адміністрації про виконання делегованих 

повноважень 

Районна державна 

адміністрація 

ІІІ квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 6 липня 2018року 

останній термін оприлюднення матеріалів  - 6 червня 2018року) 

1 Про стан підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства та соціальної 

сфери району до роботи в осінньо-зимовий 

період 2018/2019року 

відділ регіонального 

розвитку, 

містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

райдержадміністрації 

2 Про внесення змін до рішення районної  ради 

про районний бюджет на 2018рік  

фінансове управління 

райдержадміністрації 



3 Про хід виконання комплексної програми 

захисту населення Голованівського району 

від іонізуючого випромінювання на 2016-

2018роки 

Районна державна 

адміністрація 

ІV квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання –  21 грудня 2018рку 

останній термін оприлюднення матеріалів  -22 листопада 2018року) 

1 Про районний бюджет на 2019рік фінансове управління 

райдержадміністрації 

2 Про програму економічного і соціального 

розвитку Голованівського району на 2019рік 

управління 

економічного розвитку, 

торгівлі, 

інфраструктури, 

промисловості та 

надання 

адміністративних 

послуг 

райдержадміністрації 

3 Про внесення змін до рішення районної  ради 

про районний бюджет на 2018рік 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

4 Про стан виконання районної  цільової 

програми протидії поширенню наркоманії і 

злочинності, пов’язаної щ незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів на 2016-2018роки 

Районна державна 

адміністрація 

5 Про  стан виконання районної цільової 

соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції, 

СНІДУ на 2017-2018роки 

Районна державна 

адміінстрація 

 
 

 

 


