УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
V сесія
від 24.06.2016 р.

VІІ скликання
№ 84

Про план роботи районної
ради на ІІ-е півріччя 2016 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 ІІ-е півріччя 2016 року,
згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на голів постійних комісій
районної ради.

Голова ради

В.М.Троц

Додаток
до рішення районної ради
від 24.06.2016 р. № 84
ПЛАН
роботи районної ради на ІІ-е півріччя 2016 року
№
пп
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6
1.7.

Заходи
2
1. Питання для розгляду районною радою:
Про виконання районної Програми розвитку
фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки
Про виконання районної Програми розвитку
культури і туризму на 2012-2016 роки
Про виконання районної цільової соціальної
програми протидії захворювання на туберкульоз до
2016 року

Термін
виконання
3
вересень
вересень
вересень

Про внесення змін до районного бюджету на 2016
рік.
Про програму економічного і соціального розвитку
Олевського району Житомирської області на 2017
рік
Про районний бюджет на 2017 рік

вересень
грудень

Про план роботи районної ради на І півріччя 2017
року

грудень

грудень
грудень

Відповідальні за виконання
4
Талах Г.І. – начальник відділу сім’ї та
молоді райдержадміністрації
Мельник С.О. – завідувач сектором
культури райдержадміністрації
Орлицька Л.А.- головний лікар
комунального закладу Олевської районної
ради «Олевський районний центр
первинної медико-санітарної
допомоги», Демкович П.Т. – головний
лікар центральної районної лікарні
Козловець Т.М. – начальник управління
фінансів районної державної адміністрації
Лазаренко Д.О. – перший заступник
голови райдержадміністрації
Козловець Т.М. – начальник управління
фінансів районної державної адміністрації
Близнюченко В.П. – керуючий справами
виконавчого апарату районної ради

1.8.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Про виконання Комплексної програми розвитку
малого і середнього підприємництва в Олевському
районі на 2015-2016 роки
2. Питання для вивчення та розгляду
постійними комісіями:
Про підсумки виконання районного бюджету за і-е
півріччя та ІІІ квартал 2016 року
Про стан використання майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста району та
про діяльність комунальних підприємств
Про стан виконання чинного законодавства з питань
місцевого самоврядування в Радовельській сільські
раді

грудень

серпень
листопад
вересень
грудень

серпень

Про підсумки роботи сільськогосподарського
комплексу району в 2016 році та проблемні питання
в сільському господарстві району

листопад

Про підготовку народногосподарського комплексу
та бюджетних установ району до роботи в осінньозимовий період

листопад

Рудницька Л.Л. - начальник управління
економічного розвитку, інфраструктури і
торгівлі райдержадміністрації
Козловець Т.М. – начальник управління
фінансів районної державної адміністрації,
постійна комісія районної ради з питань
бюджету та комунальної власності
Рудницька Л.Л. - начальник управління
економічного розвитку, інфраструктури і
торгівлі райдержадміністрації, постійна
комісія районної ради з питань бюджету та
комунальної власності
Виговська Т.А. – головний спеціаліст,
постійна комісія районної ради з питань
регламенту, депутатської етики та
забезпечення діяльності депутатів,
законності, правопорядку і прав людини
Михайленко В.А. – начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації, постійна комісія з
питань агропромислового комплексу,
екології, земельних відносин та розвитку
села
Лазаренко Д.О. – перший заступник
голови райдержадміністрації, постійна
комісія районної ради з соціальних питань,

2.6.

2.7.

Про стан надання первинної медико-санітарної
допомоги населенню району

Про хід виконання Програми економічного і
соціального розвитку Олевського району
Житомирської області на 2016 рік

жовтень

грудень

промисловості, будівництва, транспорту та
житлово-комунального господарства
Орлицька Л.А.- головний лікар
комунального закладу Олевської районної
ради «Олевський районний центр
первинної медико-санітарної
допомоги», постійна комісія районної ради
з соціальних питань, промисловості,
будівництва, транспорту та житловокомунального господарства
Лазаренко Д.О. – перший заступник
голови райдержадміністрації, Рудницька
Л.Л. - начальник управління економічного
розвитку, інфраструктури і торгівлі
райдержадміністрації, спільне засідання
постійних комісій районної ради

3. Сприяння депутатам районної ради у
здійсненні ними своїх повноважень:

3.1.

Навчання депутатів (за окремим планом).

3.2.

Організація прийомів громадян з особистих питань.

3.3.

Проведення «дня депутата»

3.4.

Публікація в газеті „Зорі над Убортю”.

4.Здійснення взаємодії з місцевими радами

протягом
півріччя
протягом
півріччя
3-й четвер
щомісяця
протягом
півріччя
(згідно
графіка)

Ковальчук О.С. – заступник голови
районної ради
Керівництво, депутати, виконавчий апарат
районної ради
Ковальчук О.С. – заступник голови
районної ради
Керівники депутатських фракцій
Ковальчук О.С.

та їх органами, надання методичної та
практичної допомоги посадовим особам
місцевого самоврядування:

4.1.

Засідання Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування при голові районної ради.

4.2.

Участь керівництва ради, спеціалістів виконавчого
апарату у проведенні сесій, семінарів-нарад з
сільськими, селищними, міським головами та
секретарями рад.

4.3.

Вивчення, узагальнення практики роботи органів
місцевого самоврядування, надання практичної
допомоги на місцях.

вересень
грудень

Троц В.М. – голова районної ради

протягом
півріччя

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

протягом
півріччя

Виконавчий апарат районної ради,
Ковальчук О.С.

протягом
півріччя

Керівництво, виконавчий апарат ради

5. Організаційно-масові заходи:

5.1.

Участь в організації заходів в районі у зв”язку з
відзначенням державних та професійних свят.

Заступник голови
районної ради

О.С.Ковальчук

