
     

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 липня 2015 року               № 530 

смт. Голованівськ 

 

Про  внесення змін  до Стратегії 

соціального і економічного розвитку  

Голованівського району на 2013-2020роки 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                               районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Внести  зміни   до  Стратегії  соціального і  економічного розвитку 

Голованівського району на 2013-2020 роки,  затвердженої рішенням  районної 

ради від 22 лютого 2013 року №294  виклавши Стратегію розвитку 

Голованівського району на період до 2020 року  у новій редакції (додається). 

 

 2. Затвердити  План   реалізації Стратегії  економічного  і  соціального 

розвитку  Голованівського району на 2013-2020 роки у 2015 - 2017 роках 

(додається). 

 

 3. Рекомендувати районній державній адміністрації та органам місцевого 

самоврядування вжити заходи  щодо: 

1. забезпечення виконання Плану реалізації Стратегії економічного  і  

соціального розвитку  Голованівського району на 2013-2020 роки у 2015 -2017 

роках, внесення в разі необхідності, пропозицій щодо доповнень і змін до нього 

з урахуванням впровадження в Україні реформ у різних галузях економіки і 

сферах діяльності, змін у законодавчих і нормативно – правових актах України; 

 

2. врахування основних завдань, заходів і показників Плану реалізації Стратегії   

під час підготовки пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо 

 

 



вирішення актуальних завдань регіонального розвитку, у щорічних програмах 

соціального і економічного розвитку ; 

 

3. забезпечення координації роботи і взаємодії із керівництвом підприємств, 

організацій з виконання Плану реалізації Стратегії економічного  і  соціального 

розвитку  Голованівського району на 2013-2020 роки у 2015 -2017 роках; 

 

4. проведення моніторингу  виконання  Стратегії соціального і економічного 

розвитку Голованівського району на період до 2020 року. 

 

4. Вважати головним завданням органів місцевого самоврядування та 

місцевих органів виконавчої влади, керівників підприємств і організацій 

забезпечення безумовного виконання розділів Стратегії соціального і 

економічного розвитку Голованівського району на період до 2020 року 

підвищення матеріального добробуту населення на засадах поступового 

досягнення європейських стандартів життя та сталого економічного зростання. 

 

         5. Визнати такими, що втратили чинність, рішення  районної ради від 22 

лютого 2013 року №294 «Про Стратегію економічного і соціального розвитку 

Голованівського району на 2013- 2020 роки». 

 

        6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

районної ради. 

 

 

 

 

   

 

 

Голова районної ради                О.Чушкін 

 

 

 


