
 
 
від 21 грудня 2012 року        № 173 

м. Гайворон 
 
Про план роботи  
районної ради на 2013 рік 
 

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»  
 

районна рада 
ВИРІШИЛА: 

 
Затвердити план роботи районної ради на 2013 рік (додається). 

 
 

Голова районної ради       І.АРХИПЕНКО 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення Гайворонської 
районної ради  
21 грудня 2012 року № 173 

 
План роботи 

районної ради на 2013 рік 
 

№ 
з/п 

Питання Головний розробник 

І квартал  
(орієнтовна дата проведення пленарного засідання сесії – березень 2013 року) 

1 Про звіт про виконання програми 
економічного та соціального розвитку 
Гайворонського району за 2012 рік  
 

Управління економіки та розвитку 
інфраструктури 
райдержадміністрації  

2 Про звіт про виконання районного 
бюджету за 2012 рік 
 

Фінансове управління 
райдержадміністрації 

3 Про звіт постійної комісії районної ради з 
питань бюджету, фінансів, власності, 
економічного і соціального розвитку 

постійна комісія районної ради з 
питань бюджету, фінансів, 
власності, економічного і 
соціального розвитку 

4 Про внесення змін до рішення районної 
ради про районний бюджет на 2013 рік 
 

Фінансове управління 
райдержадміністрації  

5 Про хід виконання районної програми 
«Освітній округ» 
 

Відділ освіти райдержадміністрації 

6 Про хід виконання районної програми 
профілактики злочинності в 
Гайворонському районі на 2011-2015 
роки 

РВ УМВС України, сектор 
взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної та 
мобілізаційної роботи 
райдержадміністрації 

7 Про комплексну програму охорони 
навколишнього природного середовища в 
Гайворонському районі 

головний спеціаліст Державного 
управління охорони 
навколишнього природного 
середовища в Кіровоградській 
області 

ІІ квартал 
(орієнтовна дата проведення пленарного засідання сесії - червень 2013 року) 

1 Про звіт про виконання районного 
бюджету за І квартал 2013 року 

Фінансове управління 
райдержадміністрації 

2 Про звіт постійної комісії районної ради з 
питань освіти, культури, спорту, охорони 
здоров’я та соціального захисту 
населення. 

Постійна комісія районної ради з 
питань освіти, культури, спорту, 
охорони здоров’я та соціального 
захисту населення 
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3 Про хід виконання програми розвитку 
земельних відносин в районі на 2007-
2015 роки 
 

Відділ Держкомзему в 
Гайворонському районі 

4 Про стан виконання комплексної 
програми по роботі з обдарованими 
учнями загальноосвітніх шкіл району на 
2011-2014 роки 
 

Відділ освіти райдержадміністрації 

5 Про підготовку до літнього оздоровлення 
та відпочинку дітей, молоді, сімей з 
дітьми та стан фінансування районної 
програми даного спрямування 

Відділ сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації 
 

 
ІІІ квартал 

(орієнтовна дата проведення пленарного засідання сесії - вересень 2013 року) 
 

1 Про звіт про виконання районного 
бюджету за І півріччя 2013 року 
 

Фінансове управління 
райдержадміністрації  

2 Про внесення змін до рішення сесії 
районної ради про районний бюджет на 
2013 рік 
 

Фінансове управління 
райдержадміністрації  

3 Про стан надання медичної допомоги 
населенню району та фінансування 
програм в галузі медицини 
 

Районне територіальне медичне 
об’єднання 

4 Про стан розвитку культури в 
Гайворонському районі 
 

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації  

5 Про стан підготовки господарського 
комплексу та соціальної сфери району до 
роботи в осінньо-зимовий період 
2013/2014 року 
 

Відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
райдержадміністрації 

6 Про звіт постійної комісії з питань 
постійної комісії районної ради з питань 
прав людини законності та 
правопорядку, гласності, взаємодії з 
громадськими формуваннями, 
регламенту, депутатської етики та 
забезпечення діяльності депутатів 
 
 

постійна комісія районної ради з 
питань прав людини законності та 
правопорядку, гласності, взаємодії 
з громадськими формуваннями, 
регламенту, депутатської етики та 
забезпечення діяльності депутатів 
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IV квартал 
(орієнтовна дата проведення пленарного засідання сесії - грудень 2013 року) 

1 Про звіт про виконання районного 
бюджету за 9 місяців 2013 року 
 

Фінансове управління 
райдержадміністрації  

2 Про внесення змін до рішення сесії 
районної ради про районний бюджет на 
2013 рік 
 

Фінансове управління 
райдержадміністрації  

3 Про виконання програми економічного і 
соціального розвитку району за 9 місяців 
2013 року 

Управління економіки та розвитку 
інфраструктури 
райдержадміністрації 

4 Про стан зайнятості населення району та 
виконання районної програми 

Управління праці та соціального 
захисту населення, районний 
центр зайнятості 
 

5 Про стан реалізації районної програми 
реформування і розвитку житлово-
комунального господарства на 2009-2014 
роки 

Відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
райдержадміністрації 
 

6 Про затвердження програми 
економічного і соціального розвитку 
району на 2014 рік 

Управління економіки та розвитку 
інфраструктури 
райдержадміністрації 
 

7 Про районний бюджет на 2014 рік Фінансове управління 
райдержадміністрації 
 

8 Про звіт постійної комісії районної ради 
з питань агропромислового комплексу, 
земельних ресурсів, екології та охорони 
навколишнього середовища 
 

постійна комісія районної ради з 
питань агропромислового 
комплексу,  
земельних ресурсів, екології та 
охорони навколишнього 
середовища 
 

 
 


