
 

 

 

 

 

 ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА РАДА 

__________________________________________________________________ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

 

 

від 10 липня 2017 року                     № 22-гр 
 

 

Про скликання чергової ХV сесії 

Голованівської районної ради VІІ скликання 

 

 Відповідно до пункту 1 частини 6  статті 55, частин 7,  10  статті 46 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

І. Скликати чергову ХV сесію Голованівської районної ради VІІ скликання 

на 21 липня 2017року о 10.00 в приміщенні сесійного залу районної ради. 

 

ІІ. Внести на розгляд пленарного засідання  питання: 

 
1. Про стан виконання районної програми «Дитяче харчування» на 2016-2020роки. 

2. Про  стан  виконання програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення, громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, інвалідів, 

ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи Голованівського району на 2016-2020роки. 

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

районний бюджет на 2017рік». 

4. Про стан законності, заходів щодо її зміцнення та результати діяльності прокуратури 

на території Голованівського району за І півріччя 2017року. 

5. Про призначення головного лікаря КЗ «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

6. Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого та окремого індивідуально 

визначеного майна спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

Голованівського району. 

7. Про  звернення депутатів Голованівської районної ради до Президента України,  

голови Верховної ради України, Прем’єр-міністра України щодо  недопущення 

скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. 

8. Про  затвердження Порядку застосування системи електронних закупівель 

розпорядниками бюджетних коштів». 

9. Про внесення змін до Плану роботи районної ради на 2017рік. 

 

 



10. Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за навчання у 

комунальних закладах району на 2017-2018навчальні роки. 

11. Про  затвердження районної цільової програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2017-2021роки. 

12. Про  затвердження Програми розвитку земельних відносин у Голованівському районі 

на 2017-2020роки. 

13. Про  району програму енергоефективності Голованівського району на 2017-2020роки. 

14. Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в 

Голованівському районі на 2017-2020роки. 

15. Про затвердження районної програми соціального захисту медичних працівників на 

2017-2020роки. 

16. Про внесення змін до районної програми «Медичні кадри» га 2008 – 2017роки. 

17. Про  внесення змін до районної протиепізоотичної програми профілактики та 

боротьби з африканською чумою свиней на 2016-2017роки. 

18. Про  внесення змін до програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення, громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, інвалідів, 

ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи Голованівського району на 2016-2020роки. 

19. Про внесення змін до районної цільової соціальної програми «Молодь 

Голованівщини» на 2016-2020роки. 

20. Про внесення змін до районної програми «Про створення соціально-економічних  

умов для реалізації діяльності  Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських 

рад Голованівського району на 2017-2019роки». 

21. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

 

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 
 

 

 

 


