
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  26 лютого 2016року                 № 41 

смт. Голованівськ 

 

Про план роботи районної  

ради на 2016рік 

 

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 2016рік  

(додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  

районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, 

правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з корупцією. 

 
 

 

 

Голова районної ради                 Б.Кучмій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

рішення Голованівської 

районної ради 

від 26 лютого  2016року  

№ 41 

 

 

План 

роботи районної ради на 2016рік 

 

№ 

з/п 

Питання Головний виконавець 

І квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 30.03.2016року, 

останній термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні – 

29.02.2016року) 

1 Про внесення змін до районного бюджету на 

2016рік. 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

2 Про звіт про виконання районного бюджету за 

2015рік 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

3 Про затвердження районної програми 

забезпечення соціальним та впорядкованим 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа на 

період до 2018року 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

4 Про затвердження районної цільової програми 

розвитку освіти району на 2016 – 2020роки 

відділ освіти, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

5 Про затвердження районної програми розвитку 

житлового будівництва на території 

Голованівського району на 2016-2017роки 

відділ регіонального 

розвитку, 

містобудування,  

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

райдержадміністрації 

6 Про затвердження районної програми з 

профілактики наркоманії та протидії 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів на 2016-2018роки 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

ІІ квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 10.06.2016року, 

останній термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні – 

12.05.2016року) 

1 Про стан виконання районної цільової 

програми «Питна вода Голованівського району 

відділ регіонального 

розвитку, 



на 2013 – 2020 роки» містобудування,  

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

райдержадміністрації 

2 Про стан виконання районної цільової 

соціальної програми підтримки сім’ї до 

2016року 

управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

3 Про стан виконання районної програми 

протидії захворюванню на туберкульоз до 

2016року 

райдержадміністрація 

4 Про стан виконання районної програми 

боротьби із онкологічними захворюваннями до 

2016року 

райдержадміністрація 

ІІІ квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 30.09.2016року, 

останній термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні – 

01.09.2016року) 

1 Про стан підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства та соціальної сфери 

району до роботи в осінньо-зимовий період 

2016-2017року 

відділ регіонального 

розвитку, 

містобудування,  

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

райдержадміністрації 

2 Про стан виконання районної програми по 

локалізації та проведенню боротьби з 

американським білим метеликом на території 

Голованівського району на 2012-2016роки 

відділ агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

3 Про стан виконання  районної комплексної 

програми розвитку автомобільного транспорту 

та забезпечення безпеки дорожнього руху у 

Голованівському районі на 2013-2016роки. 

управління економічного 

розвитку, торгівлі, 

промисловості та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

4 Про стан виконання районної програми з 

утвердження гендерної рівності на період до 

2016року 

управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

ІV квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 23.12.2016року, 

останній термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні – 

24.11.2016року) 

1 Про звіт голови районної ради районна рада 

2 Про районний бюджет на 2017рік фінансове управління 

райдержадміністрації 

3 Про програму економічного і соціального 

розвитку Голованівського району на 2017рік 

управління економічного 

розвитку, торгівлі, 



промисловості та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

4 Про стан виконання програми формування 

позитивного та інвестиційного іміджу 

Голованівського району на 2014-2016роки 

управління економічного 

розвитку, торгівлі, 

промисловості та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

5 Про програму формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу 

Голованівського району на 2017-2019роки 

управління економічного 

розвитку, торгівлі, 

промисловості та 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

6 Про затвердження районної програми по 

реалізації в районі Національного плану дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини на період до 2021року 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

7 Про стан виконання районної цільової 

програми розвитку фізичної культури і спорту 

на 2012-2016роки 

відділ освіти, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

8 Про затвердження районної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури та спорту 

відділ освіти, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 
 

 


