
 
 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  14 грудня 2018 року          №345 
смт Голованівськ 

 

Про план роботи Голованівської  

районної ради на 2019рік 

 

 

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

місцеве самоврядування в Україні» та статті 32 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 
 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити план роботи Голованівської районної ради на 2019рік 

(додається) та план діяльності Голованівської районної ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019рік (додається). 
 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, 

правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з 

корупцією. 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

рішенням Голованівської 

районної ради 

від  14 грудня 2018року 

№ 345 

 

План 

роботи районної ради на 2019рік 

 
№ 

п/п 

Питання Головний виконавець 

І квартал  

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 22.02.2019року,  

останній термін оприлюднення матеріалів – 24.01.2019р.) 

1 Про звіт про виконання районного бюджету за 

2018рік 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

2 Про звіт про виконання програми соціального і 

економічного розвитку Голованівського району на 

2018рік 

Управління економічного 

розвитку, торгівлі, 

інфраструктури, 

промисловості та надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації 

3 Про звіт про результати проведення моніторингу 

виконання стратегії соціального і економічного  

розвитку Голованівського району  на період до 

2020року 

Управління економічного 

розвитку, торгівлі, 

інфраструктури, 

промисловості та надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації 

4 Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Голованівська центральна районна 

лікарня» Голованівської районної ради 

КУ «Голованівська  районна 

лікарня» 

5 Про стан виконання програми культурно-

мистецького розвитку Голованівського району на 

2018рік 

Відділ культури, туризму та 

культурної спадщини 

райдержадміністрації 

6 Про звіт про виконання Фінансового плану КНП 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Голованівської районної ради за 2018рік. 

КНП «Голованівський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

7 Про затвердження Фінансового плану КНП 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Голованівської районної ради на 2019рік 

КНП «Голованівський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

ІІ квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання 05.04.2019р., 

 останній термін оприлюднення матеріалів – 06.03.2019р.) 

1 Про внесення змін до рішення районної ради про 

районний бюджет на 2019рік 

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 



4 Про інформацію про результати діяльності органів 

прокуратури Голованівського району за 2018рік 

Прокуратура 

Голованівського району 

5 Про хід виконання районної програми соціального 

захисту малозабезпечених верств населення, 

громадян, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, інвалідів, ветеранів праці та громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи Голованівського району на 2016-

2020роки 

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

6 Про звіт директора КУ «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Голованівської районної ради 

КУ «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Голованівської 

районної ради 

7 Про стан виконання районної програми «Молодь 

Голованівщини» на 2016-2020роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації 

ІІІ квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання 05.07.2019р.,  

останній термін оприлюднення матеріалів – 05.06.2019р.) 

1 Про внесення змін до рішення районної ради про 

районний бюджет на 2019рік 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

2 Про стан виконання районної програми соціальної 

підтримки  сімей загиблих учасників АТО, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020роки 

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

3 Про звіт головного лікаря КНП «Голованівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Головний лікар КНП 

«Голованівський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

4 Про звіт голови районної ветеранської організації Голова районної 

ветеранської організації 

5 Про стан виконання районної програми розвитку 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти 

на 2018-2022роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації 

6 Про стан виконання районної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2022роки 

Відділ освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації 

ІV квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання 04.10.2019р.,  

останній термін оприлюднення матеріалів – 05.09.2019р.) 

1 Про стан готовності господарського  комплексу 

району до роботи в осінньо-зимовий період 

2019/2020року 

Відділ регіонального 

розвитку, містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального господарства 

райдержадміністрації 

2 Про внесення змін до рішення районної ради про 

районний бюджет на 2019рік 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

3 Про стан виконання програми підтримки та 

збереження об’єктів  і майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ  

Голованівського району на 2017-2019роки 

Районна рада 

4 Про інформацію про результати діяльності органів 

прокуратури Голованівського району за 2018рік 

Прокуратура 

Голованівського району 

5 Про звіт головного лікаря КНП «Голованівська 

центральна районна лікарня» 

Головний лікар КНП 

«Голованівська центральна 



районна лікарня» 

6 Про стан виконання районної програми забезпечення 

збереженості документів Національного архівного 

фонду та розвитку архівної справи в районі на 2017-

2019роки 

Архівний відділ 

Голованівської 

райдержадміністрації 

7 Про стан виконання районної програми 

інформатизації Голованівського району «Електронна 

Голованівщина» на 2017-2019роки 

Управління економічного 

розвитку, торгівлі, 

інфраструктури, 

промисловості та надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації 

 (орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 20.12.2019р., 

останній термін оприлюднення матеріалів – 21.11.2019р.) 

1 Про районний бюджет на 2020рік Фінансове управління 

райдержадміністрації 

2 Про програму економічного і соціального розвитку 

Голованівського району на 2020рік 

Управління економічного 

розвитку, торгівлі, 

інфраструктури, 

промисловості та надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації 

3 Про план роботи Голованівської районної ради на 

2020рік 

Районна рада 

4 Про передачу комунального майна в оренду Районна рада 

5 Про передачу комунального майна в безоплатне 

користування 

Районна рада 

6 Про звіт керівника Об’єднаного трудового архіву 

селищних, сільських рад Голованівського району  

Об’єднаний Трудовий архів 

селищних, сільських рад 

Голованівського району 

7 Про стан виконання районної програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу 

Голованівського району на 2017-2019роки 

Управління економічного 

розвитку, торгівлі, 

інфраструктури, 

промисловості та надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації 

 

 

 

 


