
Затверджено 

 

Рішення Голованівської 

районної ради 
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План 

роботи районної ради на 2020 рік 

 
№ 

п/п 

Питання Головний виконавець 

І квартал  

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – лютий) 

1 Про внесення змін до рішення районної ради про 

районний бюджет на 2020 рік 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

2 Про звіт про виконання програми соціального і 

економічного розвитку Голованівського району на 

2019 рік 

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 за 2019 рік 

Управління економічного 

розвитку, торгівлі, 

інфраструктури, 

промисловості та надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації 

4 Про стан виконання районної програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників АТО, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО, 

постраждалих учасників Революції Гідності та 

вшанування пам’яті загиблих на 2018 -2020 роки 

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

5 Про звіт про виконання Фінансового плану КНП 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Голованівської районної ради за 2019 рік  

Головний лікар КНП 

«Голованівський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

6 Про звіт про виконання Фінансового плану КНП 

«Голованівська центральна районна лікарня» 

Голованівської районної ради за 2019 рік 

Головний лікар КНП  

«Голованівська центральна 

районна лікарня» 

7 Про звіт керівника  Голованівського районного 

відділу поліції  ГУНП в Кіровоградській області 

Районний відділ поліції 

ГУНП в Кіровоградській 

області 

ІІ квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – квітень)  

1 Про внесення змін до рішення районної ради про 

районний бюджет на 2020 рік 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

2 Про звіт про виконання районного бюджету за 2019 Фінансове управління 



рік райдержадміністрації 

3 Про звіт голови районної ради Районна рада 

4 Про звіт голови районної державної адміністрації 

про виконання делегованих повноважень 

Районна державна 

адміністрація 

5 Про інформацію про результати діяльності органів 

прокуратури Голованівського району за 2019 рік 

Прокуратура 

Голованівського району 

6 Про стан виконання районної програми «Молодь 

Голованівщини» 

Відділ освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації 

7 Про стан виконання районної програми «Захисник 

Голованівщини» 

Райдержадміністрація  

ІІІ квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання  - липень) 

1 Про внесення змін до рішення районної ради про 

районний бюджет на 2020 рік 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

2 Про стан готовності господарського  комплексу 

району до роботи в осінньо-зимовий період 

2019/2020 року 

Відділ регіонального 

розвитку, містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального господарства 

райдержадміністрації 

3 Про стан виконання районної програми «Дитяче 

харчування» 

Відділ освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації 

4 Про стан виконання комплексної районної програми 

запобігання та реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру у 

Голованівському районі на 2019-2020 роки 

Голованівський районний 

відділ Управління державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Кіровоградській області 

5 Про стан виконання районної цільової програми 

«Доступна медицина» на 2018-2020 роки 

КНП «Голованівський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

ІV квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – жовтень) 

1 Про затвердження Фінансового плану КНП 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Голованівської районної ради на 2021 рік 

КНП «Голованівський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

2 Про затвердження Фінансового плану КНП 

«Голованівська центральна районна лікарня» на 2021 

рік 

КНП «Голованівська 

центральна районна 

лікарня» 

3 Про стан 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 2016-2020 

роки 

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації  

 

 


