
  

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  30 січня 2015 року          № 474 

смт. Голованівськ 
 

Про план роботи районної ради 

на 2015рік 

 

 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 2015рік 

(додається) та план діяльності Голованівської районної ради з підготовки 

регуляторних актів на 2015рік (додається). 

 

2. Контроль за виконання даного 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 січня 2015року 

№ 474 

 

План 

роботи районної ради на 2015рік 

 

№ 

з/п 

Питання Головний розробник 

І квартал 
(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 03.04.2015року 

останні термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні – 06.03.2015року) 

1 Про звіт про виконання районного бюджету за 

2014рік 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

2 Про внесення змін до рішення районної ради 

про районний бюджет на 2015рік 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

3 Про стан виконання програми економічного і 

соціального розвитку Голованівського району 

на 2014рік 

управління економічного 

розвитку, торгівлі, 

промисловості та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

4 Про стан виконання  районної Програми 

підтримки хореографії та розвитку масового 

танцювального руху на період до 2015 року 

відділ культури, туризму 

та культурної  спадщини 

райдержадміністрації 

5 Про стан виконання  Програми 

енергоефективності Голованівського району 

на 2012-2015 роки 

сектор регіонального 

розвитку, 

містобудування та 

архітектури 

райдержадміністрації 

6 Про стан виконання  програми по наданню 

платних соціальних послуг малозабезпеченим 

верствам населення, інвалідам, ветеранам 

війни та праці, які мають працездатних дітей 

на 2011-2015роки 

управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

7 Про стан виконання Комплексної програми 

соціального захисту малозабезпечених верств 

населення, інвалідів, ветеранів війни. Праці та 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на 2011-2015 роки 

управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

8 Про стан виконання  районної цільової 

програми на 2011-2015роки «Шкільна парта» 

відділ освіти 

райдержадміністрації 

ІІ квартал 
(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 12.06.2015року 

останні термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні – 15.05.2015року) 

1 Про внесення змін до рішення районної ради фінансове управління 



про районний бюджет на 2015рік райдержадміністрації 

2 Про стан виконання районної програми 

"Шкільний автобус" на 2014-2020роки. 

відділ освіти 

райдержадміністрації 

3 Про  стан виконання районної програми 

"Вчитель" на 2014-2020роки 

відділ освіти 

райдержадміністрації 

4 Про стан виконання районної цільової 

соціальної програми підтримки сім’ї до 

2016року. 

райдержадміністрація 

5 Про стан виконання районної цільової 

програми протидії торгівлі людьми на період 

до 2015року 

управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

6 Про стан виконання  Програми з відновлення, 

модернізації та ремонту систем опалення 

закладів культури на 2013-2015роки 

відділ культури, туризму 

та культурної  спадщини 

райдержадміністрації 

8 Про стан виконання районної комплексної 

програми забезпечення діяльності 

кримінально-виконавчої інспекції  та 

попередження росту рецидивної злочинності 

на 2012-2015роки 

райдержадміністрація 

ІІІ квартал 
(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 25.09.2015року 

останні термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні – 28.08.2015року) 

1 Про підготовку навчальних закладів району до 

навчального  року та до опалювального сезону 

2015/2016року 

відділ фінансової, 

бюджетно-податкової 

політики, розвитку 

підприємництва та 

житлово-комунального 

господарства управління 

економічного розвитку 

райдержадміністрації 

2 Про стан готовності об’єктів житлово-

комунального господарства та соціальної 

сфери району до роботи в осінньо-зимовий 

період 2015/2016року 

відділ фінансової, 

бюджетно-податкової 

політики, розвитку 

підприємництва та 

житлово-комунального 

господарства управління 

економічного розвитку 

райдержадміністрації 

3 Про внесення змін до рішення районної ради 

про районний бюджет на 2015рік 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

4 Про затвердження районної програми 

розвитку агропромислового комплексу на 

2015-2020роки 

управління 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

6 Про стан виконання  районної комплексної 

програми соціальної підтримки сімей загиблих 

управління соціального 

захисту населення 



учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників 

АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-

2015 роки 

райдержадміністрації 

7 Про стан виконання районної  програми 

протидії поширенню наркоманії, боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів на 2013-

2015 роки. 

райдержадміністрація 

8 Про стан виконання районної цільової 

соціальної програми «Молодь 

Голованівщини» на 2011-2015роки 

райдержадміністрація 

9 Про стан виконання  районної цільової 

програми розвиту позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді на період на 

2011-2015роки 

відділ освіти 

райдержадміністрації 

10 Про стан виконання  районної програми 

«Освітній округ 2011-2015роки 

відділ освіти 

райдержадміністрації 

ІV квартал 
(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 25.12.2015 

останній термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні  - 26.11.2015) 

1 Про програму економічного і соціального 

розвитку Голованівського району на 2016рік 

управління економічного 

розвитку, торгівлі, 

промисловості та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

2 Про районний бюджет на 2016рік. фінансове управління 

райдержадміністрації 

3 Про хід виконання Програми розвитку 

земельних відносин у Голованівському районі 

відділ Держземагентства 

у Голованівському 

районі 

4 Про стан виконання районної програми 

імунопрофілактики та захисту населення від 

інфекційних хвороб на 2011-2015роки 

Райдержадміністрація  

5 Про стан виконання  районної комплексної 

програми профілактики злочинності на 2011-

2015роки 

Райдержадміністрація  

6 Про стан виконання районної програми 

"Шкільне молоко" на 2014-2015роки. 

управління 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

7 Про стан виконання районної програми 

забезпечення соціальним та впорядкованим 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа на 

період до 2015 року 

райдержадміністрація 



8 Про стан виконання Програми розвитку 

місцевого самоврядування Голованівського 

району на 2013-2015роки 

Районна рада 

9 Про стан виконання  Програми розвитку 

театрального мистецтва в Голованівському 

районі на період до 2015року 

відділ культури, туризму 

та культурної  спадщини 

райдержадміністрації 

10 Про стан виконання  районної Програми 

санаторного оздоровлення ветеранів війни та 

інвалідів на 2011-2015роки 

управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

 

 
 


