УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я
ХVІ сесія

VІ скликання

від 27.12.2012 р. № 211
Про план роботи районної
ради на І-е півріччя 2013 року
Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні” та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план роботи районної ради на І-е півріччя 2013 року, згідно
з додатком.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на голів постійних комісій
районної ради.

Голова ради

М.А.Харченко

Додаток
до рішення районної ради
від 27.12.2012 р. № 211
ПЛАН
роботи районної ради на І-е півріччя 2013року
№
пп
1
1.
1.1.
1.2.

Заходи
2
1. Питання для розгляду районною радою:
Про звіт голови районної ради за період роботи з 15
січня 2012 року.

1.3.

Про інформацію прокурора Олевського району про
стан законності, заходи щодо її зміцнення та
результати діяльності на території району.
Про затвердження звіту про виконання районного
бюджету за 2012 рік.

1.4.

Про внесення змін до районного бюджету на 2013
рік.

1.5.
1.6.

Звіт голови райдержадміністрації про виконання
Програми економічного і соціального розвитку
району за 2012 рік та делегованих радою
повноважень.
Про внесення змін до районного бюджету на 2013
рік.

Термін
виконання
3
лютий

лютий
лютий
лютий

квітень

квітень

Відповідальні за виконання
4
Близнюченко В.П. – керуючий
справами виконавчого апарату
районної ради
Кочубей Н.В. – прокурор Олевського
району
Козловець Т.М. – начальник
фінансового управління районної
державної адміністрації
Козловець Т.М. – начальник
фінансового управління районної
державної адміністрації
Мельник Г.В. - перший заступник
голови райдержадміністрації
Козловець Т.М. – начальник
фінансового управління районної
державної адміністрації

1.7.
1.8.

Про стан організації харчування учнів у
загальноосвітніх школах району.
Про хід виконання районної Програми із
збереження зелених насаджень населених пунктів
Олевського району на період 2011-2015 років.

Звіт начальника управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації щодо використання
коштів, що надійшли на виконання програм
розвитку агропромислового комплексу Олевського
району.
1.10. Про внесення змін до районного бюджету на 2013
рік.

квітень
червень

1.9.

1.11. Про план роботи районної ради на ІІ-е півріччя 2013
року.

2.1.
2.2.

3.1.

2. Питання для розгляду на засіданнях
президії районної ради:
Про перелік питань для розгляду на сесіях районної
ради.
Узгодження проектів рішень ради.
3. Питання для вивчення та розгляду
постійними комісіями:
Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку району за 2012 рік в частині

червень

червень
червень

лютий
квітень
червень
лютий
квітень
червень

січень

Ковальчук О.С. – заступник голови
райдержадміністрації
Рудовол Р.В. – завідувачка сектором
ЖКГ, енергозбереження та послуг
управління економіки
райдержадміністрації
Михайленко В.А. – начальник
управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації
Козловець Т.М. – начальник
фінансового управління районної
державної адміністрації
Близнюченко В.П. – керуючий
справами виконавчого апарату
районної ради
Харченко М.А. - голова районної ради

Харченко М.А.- голова районної ради

Михайленко В.А. – начальник
управління агропромислового

впровадження заходів по розвитку галузі поголів’я
м’ясного напрямку продуктивності.

3.2.

Про хід виконання Програми економічного і
соціального розвитку району за 2012 рік в частині
розвитку добувної промисловості (ДП
„Олевськторф”)

лютий

3.3.

Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку району за 2012 рік.

3.4.

Про хід виконання Програми економічного і
соціального розвитку району за 2012 рік в частині
розвитку фізичної культури і спорту.

лютий

Про стан виконання Закону України „Про статус
депутатів місцевих рад” у Копищенській сільській
раді.

квітень

3.5.

3.6.

4.1.

Про дотримання вимог Закону України „Про звернення
громадян” підприємствами, установами, що знаходяться
на території Замисловицької сільської ради.
4. Сприяння депутатам районної ради у
здійсненні ними своїх повноважень:
Навчання депутатів (за окремим планом).

лютий

розвитку райдержадміністрації,
постійна комісія з питань
агропромислового комплексу,
екології, земельних ресурсів та
соціального розвитку села
Мельник Г.В. – перший заступник
голови райдержадміністрації,
постійна комісія з питань
промисловості, будівництва,
транспорту, зв’язку та житловокомунального господарства
Мельник Г.В. – перший заступник
голови райдержадміністрації,
постійна комісія з питань бюджету та
комунальної власності
Мельник С.О.- начальник відділу у
справах сім’ї, молоді та спорту,
постійна комісія з соціальних питань
та в справах молоді
Корнійчук В.Н. – радник голови
районної ради, постійна комісія з
питань регламенту, депутатської
етики та забезпечення діяльності
депутатів

травень

Корнійчук В.Н. – радник глови районної
ради, постійна комісія з питань
законності, правопорядку і прав людини

протягом

Близнюченко В.П. – керуючий справами

4.2.
4.3.

5.1.
5.2.

5.3.

6.1.

Організація прийомів громадян з особистих питань,
надання матеріальної допомоги з депутатського фонду.
Публікація в газеті „Зорі над Убортю”.
5.Здійснення взаємодії з місцевими радами
та їх органами, надання методичної та
практичної допомоги посадовим особам
місцевого самоврядування:
Засідання Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування при голові районної ради.
Участь керівництва ради, спеціалістів виконавчого
апарату у проведенні сесій, семінарів-нарад з
сільськими, селищними, міським головами та
секретарями рад.
Вивчення, узагальнення практики роботи органів
місцевого самоврядування, надання практичної
допомоги на місцях.
6. Організаційно-масові заходи:
Участь в організації заходів в районі у зв”язку з
відзначенням державних та професійних свят.

Голова ради

півріччя
протягом
півріччя
протягом
півріччя
(згідно графіка)

виконавчого апарату ради
Керівництво, депутати, виконавчий
апарат районної ради
Керівники депутатських фракцій

березень

Харченко М.А. – голова районної ради

протягом
півріччя

Харченко М.А. – голова районної ради,
Близнюченко В.П. – керуючий справами
виконавчого апарату ради

протягом
півріччя

Виконавчий апарат районної ради

протягом
півріччя

Керівництво, виконавчий апарат ради

М.А.Харченко

