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Україна
ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Від 23 липня 2013 р.

№21-16/6 скликання

Про план роботи районної ради
на ІІ півріччя 2013 року.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», на підставі Регламенту районної ради, пропозицій президії та постійних
комісій районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити план роботи районної ради на ІІ півріччя 2013 року згідно з
додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на президію районної ради та
постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту, місцевого самоврядування та зв’язків з політичними партіями і
об’єднаннями громадян.

Голова районної ради

О.О. Біба
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Додаток
до рішення районної ради
від 23.07.2013 р. №21-16/6
ПЛАН
роботи Городищенської районної ради
на ІІ півріччя 2013 року.
І Питання розгляду на пленарних засіданнях ради

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ІІІ квартал.
Про визнання повноважень депутата районної ради Горідько Т.М.
Звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми
економічного і соціального розвитку району та делегованих повноважень.
Про районну програму з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 років та пошуку і впорядкування поховань жертв війни на
2013-2015 роки.
Про програму підтримки сільських клубних закладів Городищенського району
на 2013-2015 роки.
Про програму сприяння створенню та функціонуванню центру
адміністративних послуг у Городищенському районі.
Про внесення змін до рішення районної ради від 18.02. 2011 р. №3-7/VI «Про
районну програму профілактики злочинності в районі на 2011-2015 роки».
Про внесення змін до рішення районної ради від 27.12. 2012 р. №17-5/6 «Про
районний бюджет на 2013 рік».
Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоносіїв Городищенського району на 2012-2015 роки.
Про хід виконання районної програми оздоровлення і відпочинку дітей та
учнівської молоді на 2009-2015 роки.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ІV квартал
Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік.
Про хід виконання районної програми правової освіти населення
Городищенського району на 2011-2015 роки.
Про хід виконання програми відновлення електричних мереж зовнішнього
освітлення населених пунктів Городищенського району на 2010-2015 роки.
Про виконання районної програми забезпечення профілактики ВІЛінфекцій, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД на 2010-2013 роки.
Про виконання районної цільової програми «Цукровий діабет» на 20112013 роки.
Про виконання районної програми «Турбота» на 2012-2013 роки.
Про виконання програми зайнятості населення Городищенського району
на 2012-2013 роки.
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ІІ Питання розгляду на засіданнях президії районної ради
1. Про порядки денні та проекти рішень пленарних засідань районної ради.
2. Про звіти керівників підприємств, установ, закладів спільної власності
територіальних громад району.
ІІІ Взаємодія з органами місцевого самоврядування.
1. Надання методичної, правової та консультаційної допомоги місцевим
радам району та їх посадовим особам при підготовці та проведенні сесій
з актуальних питань життя територіальних громад.
2. Організація виїзних днів виконавчого апарату районної ради у місцеві
ради для надання практичної допомоги.
3. Узагальнення досвіду роботу роботи органів місцевого самоврядування,
висвітлення в засобах масової інформації.
4. Участь у організації та проведенні семінарів-навчань для голів,
секретарів та депутатів місцевих рад.
5. Підготовка методичних матеріалів на допомогу працівникам та
депутатам місцевих рад.
6. Сприяння у забезпеченні участі посадовців органів місцевого
самоврядування з перепідготовки та підвищення кваліфікації.
7. Надання інформаційно-консультативної допомоги у підготовці
парламентських виборів.
ІV Організаційні заходи.
1. Відзначення державних свят, визначних подій та дат в історії України,
області, району.
2. Участь у відзначенні днів населених пунктів району, вшануванні
довгожителів та людей, які мають особливі заслуги перед районною
територіальною громадою.
3. Інформування про діяльність районної ради, роботи органів місцевого
самоврядування в районній газеті та по місцевому радіомовленню.

Керуючий справами районної ради

В.П. Шевченко

