
 

 

 

 

 

 ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА РАДА 

__________________________________________________________________ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

 

 

від 4 грудня 2017 року                     № 38-гр 
 

 

Про скликання чергової ХVІІІ сесії 

Голованівської районної ради VІІ скликання 

 

 Відповідно до пункту 1 частини 6  статті 55,   статті 46 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

І. Скликати чергову ХVІІІ сесію Голованівської районної ради VІІ 

скликання на 15 грудня 2017року о 10.00 в приміщенні сесійного залу 

районної ради. 

 

ІІ. Внести на розгляд пленарного засідання  питання: 
 

1. Про  звіт  головного лікаря КУ «Голованівська центральна районна лікарня» 

2. Про  звіт головного лікаря КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 

3. Про  звіт  голови Голованівської районної організації ветеранів України 

4. Про  результати діяльності Голованівського  відділу Новоукраїнської місцевої 

прокуратури на території району упродовж 2017року. 

5. Про  стан виконання районної цільової соціальної програми «Молодь 

Голованівщини» на 2016-2020роки 

6. Про  стан виконання районної комплексної програми профілактики злочинності на 

2016-2020роки 

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 2018року. 

8. Про  стан виконання районної цільової програми «Питна вода Голованівського 

району на 2013-2020роки». 

9. Про  план роботи  Голованівської районної ради на 2018рік. 

10. Про план діяльності Голованівської районної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів  на 2018рік. 

11. Про  передачу комунального майна в оренду 

12. Про  передачу комунального майна в безоплатне користування. 

13. Про  надання дозволу на передачу комунального майна в оренду. 

 

 



14. Про  погодження на посаду завідувача Межирічківського дошкільного 

навчального закладу. 

15. Про   звернення до Президента України, голови Верховної Ради України, Прем’єр-

міністра України щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення. 

16. Про  затвердження програми культурно-мистецького  розвитку Голованівського 

району на 2018рік. 

17. Про  затвердження районної цільової соціальної програми розвитку фізичної  

культури та спорту на 2018-2022роки. 

18. Про  затвердження районної програми по створенню соціально-економічних умов 

для реалізації статутної діяльності Громадської організації Голованівської районної 

організації ветеранів України на 2018-2019роки». 

19. Про  програму соціального і економічного розвитку Голованівського району на 

2018рік. 

20. Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 147 «Про 

районний бюджет на 2017 рік». 

21. Про  районний бюджет на 2018рік. 

22.  Про внесення змін до Районної комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції,  військовослужбовців і поранених  

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020 роки. 

23.  Про  затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці 

земельних ділянок на території Грузької та Семидубської сільських рад. 

 

ІІІ. Апарату районної ради організувати  засідання  профільних  постійних  

комісій районної ради,  пленарного засідання, повідомити депутатів районної 

ради про дату та час пленарного засідання. Запросити на пленарне засідання  

керівників підприємств установ та організацій району. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                Б. Кучмій 
 

 

 


