
 

 

 

 

 

 ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА РАДА 

__________________________________________________________________ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

 

 

від 19 березня 2018 року                    № 12-гр 
 

 

Про скликання чергової ХХ 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 ХХ сесію Голованівської районної ради VІІ скликання 

на 6 квітня 2018року о 10.00 в приміщенні сесійного залу районної ради. 

 

ІІ. Внести на розгляд пленарного засідання  питання: 

 

1. Про  звіт  голови Голованівської районної ради. 

2. Про  звіт голови районної державної адміністрації про виконання 

делегованих повноважень. 

3. Про  надання дозволу на передачу в оренду нерухомого та окремого 

індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл 

та селищ району. 

4. Про  внесення змін і доповнень до Програми соціального і 

економічного  розвитку Голованівського району на 2018рік. 

5. Про  внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017року № 

261 «Про районний бюджет на 2018рік». 

6. Про  внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017року № 

250 «Про передачу комунального майна в безоплатне користування». 

7. Про  внесення змін до рішення районної ради по створенню умов для 

обслуговування адміністративного приміщення районної ради на 2016-

2018роки. 

8. Про внесення змін до районної цільової соціальної програми «Дитяче 

харчування» на 2016-2020роки. 

9. Про внесення змін і доповнень до програми малого і середнього 

підприємництва у Голованівському районі на 2016-2020роки». 

 

 



10. Про внесення змін  до районної програми забезпечення збереженості 

документів національного архівного фонду та розвитку архівної справи в 

районі на 2017-2019роки. 

11. 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. 

12. Про  створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр 

Голованівської районної ради Кіровоградської області». 

13. Про  затвердження районної комплексної програми профілактики 

злочинності на 2018-2020роки. 

14. Про   затвердження районної програми «Турбота» на 2018-2022роки. 
 

 

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 
 

 

 

 


