
 

 
 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  21 липня 2017року                     № 189 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін та доповнень 

до Плану   роботи районної 

ради на 2017рік 

 

 

 Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Плану роботи районної ради на  

2017рік, затвердженого рішенням районної ради від 23 грудня 2016року № 

149,  а саме:  

- Розділ «ІІІ квартал» доповнити пунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (додаток 

1) 

- Розділ «ІV квартал» доповнити  пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  

(додаток 2) 

 

 

 

 

Голова районної ради            Б. Кучмій 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Голованівської  

районної ради  

від 21 липня 2017року  

№ 189 

 
№ 

п/п 

Питання Головний виконавець 

ІІІ квартал 

6 Про стан виконання районної програми «Вчитель» 

на 2014-2020роки 

відділ освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації 

7 Про стан виконання районної комплексної програми 

з розроблення (оновлення) містобудівної 

документації територій та створення містобудівного 

кадастру Голованівського району на 2015-2018роки 

відділ регіонального 

розвитку, містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального господарства 

райдержадміністрації  

8 Про  звіт керівника  відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації про підготовку 

загальноосвітніх  закладів району на  2017-2018 

навчальні роки 

відділ освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації 

9 Про стан виконання районної протиепізоотичної 

програми профілактики та боротьби з африканською 

чумою свиней на 2016-2017роки 

відділ агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації, 

Держпродспоживслужба у 

Голованівському районі 

10 Про стан виконання районної програми санаторного 

оздоровлення ветеранів війни та інвалідів на 2016-

2020роки 

управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

11 Про звіт  про виконання програми соціального і 

економічного розвитку Голованівського району на 

2017рік за 9 місяців 

управління економічного 

розвитку, торгівлі, 

інфраструктури, 

промисловості та надання 

адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

12 Про звіт про виконання районного бюджету за 9 

місяців 2017року 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Голованівської  

районної ради  

від 21 липня 2017року  

№ 189 

 

№ 

п/п 

Питання Головний виконавець 

ІV квартал 
4 Про звіт голови районної ветеранської організації голова районної 

ветеранської організації  

5 Про звіт керівника КЗ «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  

КЗ «Голованівський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

6 Про звіт керівника КУ «Голованівська центральна 

районна лікарня» 

КУ «Голованівська 

центральна районна 

лікарня»,   

7 Про стан виконання районної комплексної 

профілактики злочинності на 2016-2020роки 

сектор запобігання і 

виявлення корупції, 

мобілізаційної  та режимно-

секретної роботи апарату 

райдержадміністрації 

8 Про стан виконання районної цільової соціальної 

програми «Молодь Голованівщини» на 2016-

2020роки 

відділ освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації 

9 Про стан виконання програми підтримки місцевих 

органів виконавчої влади з питань реалізації ними 

делегованих і владних повноважень у 

Голованівському районі на 2016-2018роки 

управління економічного 

розвитку, торгівлі, 

інфраструктури, 

промисловості та надання 

адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

10 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 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації  

11 Про стан виконання районної цільової програми 

«Питна вода Голованівського району на 2013-

2020роки» 

відділ регіонального 

розвитку, містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального господарства 

райдержадміністрації 

 

 

 


