Затверджено
рішенням районної ради
від 30.06.2017р. № 12/7
План роботи
Володимир-Волинської районної ради
на ІІ півріччя 2017 року
І. Питання, що пропонуються для розгляду
на пленарних засіданнях районної ради
Зміст питання

Термін
Ініціатор
Інформують
розгляду
1.Звіт про виконання
ІІІ
райдержадміністрація управління фінансів
районного бюджету за квартал
райдержадміністрації
І-півріччя 2017 року
2.Про внесення змін до
районного бюджету на
2017 рік

У терміни
визначені
ст.78 Бюджетного ко
дексу Укра
їни

райдержадміністрація управління фінансів
райдержадміністрації

3. Про хід виконання
Програми
розвитку
культури, мистецтва,
туризму та охорони
культурної спадщини в
районі на 2016-2020
роки
4.
Про
районну
Програму соціального
захисту населення на
2018-2019 роки

ІІІ
квартал

відділ культури та відділ культури
туризму райдержадта туризму райдержміністрації
адміністрації

ІV
квартал

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

5.Про Програму фінансового забезпечення
реалізації ВолодимирВолинською районною
державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень на 2018 рік
6.Про районну Програму висвітлення діяльності органів місцевого
самоврядування в районі засобами масової

ІV
квартал

райдержадміністрація райдержадміністрація

ІV
квартал

райдержадміністрація райдержадміністрація

управління
соціального захисту
населення райдержадміністрації

інформації на 2018 рік
7. Про стан законності,
боротьби зі злочинністю, охорони громадського
порядку
на
території району

ІV
квартал

районна рада

Володимир-Волинський відділ поліції Головного управління
Національної поліції
у Волинській області

8. Про стан виконання
Програми матеріальнотехнічного забезпечення військових частин,
до яких мобілізовано
жителів
ВолодимирВолинського району у
2016 році

ІV
квартал

Депутат районної
ради
Потурай С.Й.

райдержадміністрація

тІІ. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях постійних комісій
районної ради:
Постійна комісія
з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку
і житлово-комунального господарства та підприємництва
Зміст питання

Термін
розгляду

Ініціатор

Інформують

1.
Про
готовність
бюджетних
установ
району до роботи в
оссінньо-зимовий період
2017-2018 років

ІІІ
квартал

районна рада

відділ містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації

2.Про стан пасажирських
перевезень у районі

ІV
квартал

районна рада

відділ містобудуванння, архітектури та
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації

Постійна комісія
з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я,
материнства, в справах молоді та соціального захисту населення
Зміст питання
Термін
Ініціатор
Інформують
розгляду
1. Про хід виконання
ІІІ
відділ культури та
відділ культури
Програми розвитку кульквартал туризму райдержад- та туризму райтури, мистецтва, туризму
міністрації
держадміністрації
та охорони культурної
спадщини в районі на
2016-2020 роки
2. Про стан виконання районної цільової Програми національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки

ІІІ
квартал

Володимир-Волинсь- відділ освіти,
ка районна рада
молоді та спорту

3. Про районну Програму
соціального захисту населення на 2018-2019 роки

ІV
квартал

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Постійна комісія
з питань депутатської діяльності та етики,
дотримання прав людини, законності та правопорядку
Зміст питання

Термін
розгляду

Ініціатор

Інформують

1. Про стан виконання районної Програми забезпечення безпеки та охорони
життя людей на водних
об’єктах району на 20132017 роки

ІІІ
квартал

районна рада

сектор з питань
цивільного захисту райдержадміністрації

2. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку
на території району

ІV
квартал

районна рада

Володимир-Волинський відділ поліції
Головного управлін
ня
Національної
поліції у Волинській області

3. Про стан виконання
Програми
матеріальнотехнічного
забезпечення
військових частин, до яких
мобілізовано
жителів
Володимир-Волинського
району у 2016 році

ІV
квартал

Депутат
районної
ради
Потурай С.Й.

райдержадміністрація

Постійна комісія
з питань сільського господарства і продовольства,
екології та раціонального використання природних ресурсів
Зміст питання
1. Про затвердження технічних документацій по
нормативно-грошовій
оцінці земельних ділянок

2.Про підсумки роботи
агропромислового
комплексу району у
2017 році

Термін
розгляду
ІІІ
квартал

ІV
квартал

Ініціатор

Інформують

міськрайонне
управління у Володимир-Волинському районі та
м.ВолодимиріВолинському Головного управління Держгеокадастру у Волинській області

міськрайонне
управління у Володимир-Волинському районі та
м.ВолодимиріВолинському Головного управління Держгеокадастру у Волинській області

районна рада

управління агропромислового
розвитку райдерж
адміністрації

Постійна комісія
з питань планування, бюджету, фінансів,
залучення інвестицій та використання майна
спільної власності територіальних громад району
Зміст питання

Термін
розгляду

Ініціатор

Інформують

1. Звіт про виконання
районного бюджету за І
півріччя 2017 року

ІІІ
квартал

райдержадміністрація управління фінансів райдержадміністрації

2. Про внесення змін до
районного бюджету на
2017 рік

У терміни
визначені
ст.78 Бюджетного ко
дексу Укра
їни

райдержадміністрація управління фінансів райдержадміністрації

3.Про Програму вшанування працівників, колективів підприємства, організацій, установ, мешканців району з нагоди державних,професійних свят
ювілейних дат та пам’ятних днів у ВолодимирВолинському районі на
2018 рік

ІV
квартал

райдержадміністрація райдержадміністрація

4.Про Програму фінансового забезпечення реалізації Володимир-Волинською районною державною адміністрацією делегованих районною радою
повноважень на 2018 рік

ІV
квартал

райдержадміністрація райдержадміністрація

5.Про районну Програму
висвітлення
діяльності
органів місцевого самоврядування в районі засобами масової інформації
на 2018 рік

ІV
квартал

райдержадміністрація райдержадміністрація

Основні організаційні заходи
Назва заходу
1. Засідання колегії районної ради.

Термін
проведення

Відповідальні

Щоквартально Гук Р.Г.голова районної ради

2. Участь депутатів районної ради в
роботі сесій Устилузької міської та
сільських рад, відзначенні державних
свят та проведення суспільномасових заходів.

Протягом
півріччя

Депутати районної ради

3. Проведення Дня депутата районної
ради.

Протягом
півріччя

Виконавчий апарат
районної ради

