
                                                                                                          
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  31 січня 2014 року         №  384 

смт. Голованівськ 

 

Про план роботи районної ради  

на 2014рік 

 

 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 2014рік 

(додається). 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, зв’язків з 

органами місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 

устрою. 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено 

рішенням Голованівської  

районної ради 

від 31 січня 2014року 

№ 384 

 

План 

роботи районної ради на 2014рік 

 

№ 

з/п 

Питання Головний 

розробник 

І квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання -  28.02.2014), 

останній термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні – 

30.01.2014 

1. Про звіт про виконання районного бюджету за 

2013рік. 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

2. Про внесення змін до районного бюджету на 

2014рік 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

3 Про стан реалізації програми економічного і 

соціального розвитку району на 2013рік 

управління 

економічного розвитку, 

торгівлі, промисловості 

та інфраструктури 

райдержадміністрації  

4 Про організацію діяльності КЗ «Голованівський 

центр первинної медико -  санітарної допомоги» 

Голованівська районна 

державна адміністрація 

5 Про звіт голови районної державної 

адміністрації про виконання районною 

державною адміністрацією делегованих 

районною радою повноважень 

Голованівська районна 

державна адміністрація 

6. Про стан виконання Комплексної програми 

розвитку автомобільного транспорту та 

забезпечення безпеки дорожнього руху у 

Голованівському районі на 2013-2016роки. 

Голованівська районна 

державна адміністрація 

ІІ квартал 

 (орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 20.06.2014 ), 

 останній термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні – 

23.05.2014 

1. Про внесення змін до рішення районної ради 

про районний бюджет на 2014рік. 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

2. Про стан реалізації Стратегії соціального і 

економічного  розвиту Голованівського району 

на 2013-2020роки 

управління 

економічного розвитку, 

торгівлі, промисловості 

та інфраструктури 

райдержадміністрації  



3. Про стан виконання районної цільової програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2015року 

Голованівська районна 

державна адміністрація 

4. Про стан виконання районної програми 

забезпечення молоді житлом на 2013-2017роки 

Голованівська районна 

державна адміністрація 

5. Про забезпечення збереження та відновлення 

зелених насаджень у межах Голованівського 

району 

Голованівська районна 

державна адміністрація 

6. Про  стан виконання районної комплексної 

програми профілактики злочинності на 2011-

2015роки 

Голованівська районна 

державна адміністрація 

ІІІ квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 12.09.2014 ) 

останній термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні – 

13.08.2014 

1. Про внесення змін до рішення районної ради 

про районний бюджет на 2014рік 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

2. Про стан реалізації районної цільової програми 

на 2011-2015роки «Шкільна парта» 

відділ освіти 

райдержадміністрації 

3. Про стан підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства та соціальної сфери 

району до роботи в осінньо-зимовий період 

2014/2015років. 

Сектор  житлово-

комунального 

господарства  

райдержадміністрації  

4. Про хід виконання Програми розвитку 

земельних відносин у Голованівському районі 

на 2007-2015роки 

відділ Держкомзему у 

Голованівському 

районі 

5. Про хід виконання районної програми  по 

реалізації в районі «Національного плану дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2016року 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

6. Про стан виконання районної програми 

охорони, захисту, раціонального використання 

та відтворення полезахисних лісових смуг на 

2012-2013роки 

Голованівська районна 

державна адміністрація 

7. Про стан виконання районної програми 

розвитку житлового будівництва на 2012-

2015роки 

сектор житлово-

комунального 

господарства  

райдержадміністрації 

8. Про стан виконання Комплексної програми 

реконструкції мереж зовнішнього освітлення 

Голованівського району на 2011-2015роки 

сектор житлово-

комунального 

господарства  

райдержадміністрації 

9 Про стан виконання районної програми 

підтримки  хореографії та розвитку масового 

танцювального руху на період до 2015року 

Голованівська районна 

державна адміністрація 

10. Про стан виконання програми 

енергоефективності Голованівського району на 

Голованівська районна 

державна адміністрація 



2012-2015роки 

ІV квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 05.12.2014) 

останній термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні – 

06.11.2014 

1. Про звіт голови районної ради Голова районної ради 

2. Про районний бюджет на 2015рік фінансове управління 

райдержадміністрації 

3. Про роботу постійних комісій Голованівської 

районної ради шостого скликання  

постійна комісія 

районної ради з питань  

4. Про стан виконання цільової програми розвитку 

дошкільної освіти в Голованівському районі на 

2011-2015роки 

відділ освіти 

райдержадміністрації 

5 Про стан виконання Програми розвитку 

місцевого самоврядування Голованівського 

району на 2013-2015роки 

Голова районної ради 

6. Про стан виконання районної програми 

«Освітній округ 2011-2015роки» 

відділ освіти 

райдержадміністрації 

7. Про програму формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу 

Голованівського району на 2014-2016роки. 

управління 

економічного розвитку, 

торгівлі, промисловості 

та інфраструктури 

райдержадміністрації 

8. Про стан виконання районної програми 

підготовки медичних працівників та поліпшення 

їх соціального захисту на 2012-2016роки 

відділ охорони 

здоров’я 

райдержадміністрації 

9. Про хід виконання програми реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства 

Голованівського району на 2009-2014роки. 

сектор житлово-

комунального 

господарства  

райдержадміністрації 

10. Про стан виконання програми сприяння 

створенню та функціонування об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків в 

Голованівському району на 2012-2014роки 

сектор  житлово-

комунального 

господарства  

райдержадміністрації 

11. Про стан виконання програми розвитку малого  

середнього підприємництва у Голованівському 

районі на 2013-2015роки 

управління 

економічного розвитку, 

торгівлі, промисловості 

та інфраструктури 

райдержадміністрації 

 

 

 
 


