№
п/п
1

Графік засідань постійних комісій районної ради
з підготовки чергової ХХVІІ сесії Голованівської районної ради VІІ скликання
Назва комісії
Члени комісії
Дата засідання
Порядок денний
З питань бюджету,
фінансів, управління
комунальною власністю та
соціально-економічного
розвитку

Цобенко Р.О.
Безушенко Г.В.
Голімбієвський О.Д.
Копієвський М.Д.
Лаврук В.В.
Свердликівський В.О.
Чушкін О.І.

20.02.2019
(середа)
14.00

Доповідач

1. Про звіт про виконання районного
бюджету за 2018 рік.
2. Про внесення змін до рішення
районної ради «Про районний
бюджет на 2019 рік».
3. Про затвердження розпоряджень
голови районної державної
адміністрації.

Дудар В.С.

4. Про звіт про виконання програми
соціального і економічного розвитку
Голованівського району на 2018 рік.
5. Про звіт про результати
проведення моніторингу виконання
стратегії соціального і економічного
розвитку Голованівського району на
період до 2020 року.
6. Про створення Комунального
некомерційного підприємства
«Голованівська центральна районна
лікарня» Голованівської районної
ради.
7. Про звіт про виконання
Фінансового плану КНП
«Голованівський центр первинної
медико-санітарної допомоги»
Голованівської районної ради за 2018
рік.
8. Про затвердження Фінансового
плану КНП «Голованівський центр
первинної медико-санітарної
допомоги» Голованівської районної

Артвіх І.О.

Піддубна В.Ф.

Фоменко М.П.

ради на 2019 рік.
9. Про затвердження програми
підтримки місцевих органів
виконавчої влади з питань реалізації
ними делегованих і владних
повноважень у Голованівському
районі на 2019-2021роки.
10. Про внесення змін та доповнень
до районної комплексної 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.
11. Про внесення змін і доповнень до
районної комплексної програми
«Захисник Голованівщини» на 20182020 роки».
12. Про внесення змін і доповнень до
комплексної районної програми
запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру у
Голованівському районі на 2019 –
2023роки.
13. Про внесення змін до
Комплексної програми профілактики
злочинності на 2018-2020 роки.

Пленарне засідання
ХХVІІ сесії районної
ради VІІ скликання

Дудник А.А.

Хамраєва М.П.

Прудкий В.В.

22.02.2019
(п’ятниця)
10.00

Примітка: в ході підготовки до проведення пленарного засідання до графіку засідань постійних комісій можуть вноситись зміни.

