
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ШОСТА СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22 грудня  2021 року                                    № 80 

смт Голованівськ 

 
 

Про план роботи Голованівської  

районної ради на 2022 рік 

 

 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 2022 рік 

(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              Руслан ЦОБЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішення Голованівської 

районної ради 

22 грудня 2021 року 

№ 80 

 

План 

роботи Голованівської районної ради на 2022 рік 

 
№ 

п/п 

Питання Головний виконавець 

І квартал  

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 25 березня) 

1 Про внесення змін до рішення районної ради про 

районний бюджет на 2022 рік 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

2 Про звіт про виконання районного бюджету за 2021 

рік 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

3 Про звіт щодо діяльності роботи Голованівської 

окружної прокуратури за ІІ півріччя 2021року. 

Голованівська окружна 

прокуратура 

4 Про звіт про виконання районної програми «Про 

створення соціально-економічних умов для 

реалізації діяльності Об’єднаного Трудового архіву 

селищних, сільських рад Голованівського району на 

2021 рік» 

Об’єднаний Трудовий архів 

селищних, сільських рад  

Голованівського району 

ІІ квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 24 червня)  

1 Про внесення змін до рішення районної ради про 

районний бюджет на 2022 рік 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

2 Про звіт про виконання районного бюджету за ІІ 

квартал 2022 року 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

3 Про затвердження символіки Голованівського 

району Кіровоградської області 

Районна рада 

4 Про звіт голови постійної комісії районної ради з 

питань  бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально- економічного розвитку 

Районна рада 

ІІІ квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання  - 23 вересня) 

1 Про внесення змін до рішення районної ради про 

районний бюджет на 2022 рік 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

2 Про звіт про виконання районного бюджету за ІІІ 

квартал 2022 року 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

3 Про звіт  керівника   Голованівського районного 

відділу поліції  ГУНП в Кіровоградській області 

щодо стану законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та результатів 

діяльності на території Голованівського району за І 

півріччя 2022 року. 

Голованівський районний 

відділ поліції 

4 Про звіт щодо діяльності роботи Голованівської 

окружної прокуратури за ІІ півріччя 2022 року 

Голованівська окружна 

прокуратура 



ІV квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 21 грудня) 

1 Про затвердження  районного бюджету 

Голованівського  району на 2023 рік. 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

2 Про звіт про виконання районного бюджету  за ІV 

квартал 2022 року 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

3 Про стан виконання  Комплексної програми 

«Сприяння діяльності правоохоронним органам на 

території Голованівського району на 2021-2025 

роки» 

Районна рада 

4 Про стан виконання Програми підтримки розвитку 

фізичної культури та спорту в Голованівському 

районі на 2021-2025 роки» 

Районна рада 

 

 


