проект

УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

РІШЕННЯ№
11 сесія 7 скликання

23 грудня 2016 року

Про затвердження плану роботи
районної ради 7 скликання на 2017 рік
Враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради та керуючись
п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план роботи Іллінецької районної ради 7 скликання на 2017
рік (додається).
2. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради
Семенюку С.А., головам постійних комісій районної ради, виконавчому
апарату районної ради забезпечити виконання заходів, передбачених планом
роботи.
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 4 сесії районної ради
7скликання “Про затвердження плану роботи районної ради 7 скликання на
2016 рік” від 28.01.2016 року №60.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань законності, захисту прав громадян, депутатської
діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції (Тарасова В.П.).

Голова районної ради
Тарасова В.П.
Мороз П.А.
Врещ В.В.
Стельмащук М.С.
Колосенко О.Д.
Струсь О.М.
Берднікова Н.А.
Падура А.А.
Харитонова Г.А.
Семенюк С.А.

С. Загороднюк

Затверджено
рішенням 11 сесії районної ради
7 скликання від 23.12.2016 року №----

ПЛАН
роботи Іллінецької районної ради 7 скликання на 2017 рік
І. Перелік основних питань для розгляду на пленарних засіданнях сесій
районної ради на 2017 рік.
І квартал
1. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік.
2. Про виконання Програми організації відзначення в районі державних свят,
ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних делегацій, нагородження
Почесними грамотами та Подяками районної державної адміністрації та
районної ради кращих трудових колективів, окремих працівників різних
галузей у 2017 році.
3. Про звіт голови районної державної адміністрації про здійснення
делегованих районною радою повноважень.
4. Про ефективність витрачання коштів районного бюджету в ході виконання
районних програм.
5. Про хід виконання Програми зайнятості населення Іллінецького району на
період до 2018 року.
Готують: постійні комісії районної ради, управління та відділи РДА,
виконавчий апарат районної ради, керівники комунальних
підприємств.
ІІ квартал
1. Про хід виконання Комплексної програми освітньої галузі Іллінецького
району на 2016-2020 роки.
2. Про участь у обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад.
3. Про хід виконання Районної цільової соціальної програми оздоровлення та
відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку до 2018 року.
4. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського
порядку на території Іллінецького району.
5. Про хід виконання Районної програми «Місцеві стимули» на 2012-2020
роки.
Готують: постійні комісії районної ради, управління та відділи РДА,
виконавчий апарат районної ради.
ІІІ квартал
1. Про виконання заходів Стратегії розвитку територіальних громад
Іллінецького району на період до 2020 року.
2. Заслуховування звітів про хід виконання:
- програм в галузі агропромислового комплексу Іллінецького району;
- Районної програми «Ліси Іллінеччини» на 2012-2025 роки.
3. Заслуховування звітів про хід виконання програми забезпечення збереження
архівних фондів комунального підприємства «Районний трудовий архів» на
2015-2020 роки.
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4. Про хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Іллінецького району на 2016-2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна
відповідальність влади і громад».
Готують: постійні комісії районної ради, управління та відділи РДА,
виконавчий апарат районної ради, КЗ «Районний трудовий архів».
ІV квартал
1. Звіт голови районної ради про свою діяльність.
2. Про співпрацю Іллінецької районної ради та Вінницької обласної Асоціації
органів місцевого самоврядування.
3. Про план роботи Іллінецької районної ради на 2018 рік.
4. Про районний бюджет на 2018 рік.
5. Про Програму економічного і соціального розвитку Іллінецького району на
2018рік.
6. Про стан забезпечення інформованості населення на території Іллінецького
району.
Готують: постійні комісії районної ради, управління та відділи РДА,
виконавчий апарат районної ради, редакція газети «Трудова слава», КП
«Іллінецька районна організація радіомовлення».
ІІ. Перелік основних питань для розгляду на засіданнях постійних
комісій районної ради
З питань регламенту, депутатської діяльності і етики, законності та
європейської інтеграції
1. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік.
2. Заслуховування звіту голови постійної комісії.
3. Про виконання заходів Стратегії розвитку територіальних громад
Іллінецького району на період до 2020 року.
4. Про звіти депутатів Іллінецької районної ради перед виборцями.
5. Заслуховування звітів про хід виконання:
- Програми забезпечення інформованості населення Іллінецького району та
розвитку друкованого засобу масової інформації – газети «Трудова слава» видання районної ради та районної державної адміністрації на 2015-2020 роки;
- Програми забезпечення інформованості населення району та розвитку
електронного засобу масової інформації КП «Іллінецька районна організація
радіомовлення» Іллінецької районної ради на 2015-2020 роки.
6. Про нові форми співпраці постійної комісії з громадською організацією
«Україна – Польща – Німеччина».
7. Про участь територіальних громад Іллінецького району в конкурсах під
егідою ресурсно-інформаційного центру розвитку громад «Громади
Вінниччини».
8. Про участь територіальних громад району у міжнародних конкурсах на
здобуття грантів для їхнього соціально-економічного розвитку.
9. Про співпрацю Іллінецької районної ради та Вінницької обласної Асоціації
органів місцевого самоврядування.
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10. Про затвердження районного бюджету на 2018 рік (проект).
11. Про розгляд та затвердження Програми соціально-економічного розвитку
Іллінецького району на 2018 рік.
12. Про план роботи Іллінецької районної ради на 2018 рік.
13. Про звіт голови районної ради про свою діяльність.
14. Про співпрацю територіальних громад району з територіальними
громадами зарубіжних країн.
15. Вивчення досвіду інших районів області щодо співпраці із зарубіжними
країнами.
З питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури, спорту,
туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи з ветеранами
1. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік.
2. Про звіт голови районної ради про свою діяльність.
3. Про виконання заходів Стратегії розвитку територіальних громад
Іллінецького району на період до 2020 року.
4. Про заслуховування звітів про хід виконання:
- Комплексної програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 20162020 роки;
- районної Програми «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на
засадах сімейної медицини в Іллінецькому районі на 2016-2018 роки;
- районної Програми «Перспективний розвиток вторинного рівня надання
медичної допомоги жителям Іллінецького району на 2016-2018 роки.
5. Про перспективу розвитку освітньої галузі району в контексті її оптимізації.
6. Про розгляд проектів рішень районної ради, що стосуються питань
охорони здоров’я, освіти, культури, роботи з молоддю, фізичної культури,
спорту туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи з
ветеранами.
7. Про Програму розвитку культури та духовного відродження на 2015-2020
роки.
8. Про затвердження районного бюджету на 2018 рік (проект).
9. Про розгляд та затвердження Програми економічного та соціального
розвитку Іллінецького району на 2018 рік.
10. Програми зайнятості населення Іллінецького району на період до 2018
року.
11. Про затвердження плану роботи Іллінецької районної ради на 2018 рік.
З питань агропромислової політики, регулювання земельних відносин та
охорони природних ресурсів
1. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік.
2. Про виконання заходів Стратегії розвитку територіальних громад
Іллінецького району на період до 2020 року.
3. Про стан використання земель запасу, резервного, водного фондів та
надходження коштів до місцевих бюджетів від їх оренди.
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4. Про стан проведення робіт з інвентаризації та нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів.
5. Про стан та перспективу розвитку агропромислового комплексу району.
6.
Заслуховування звіту про хід виконання районної Програми «Ліси
Іллінеччини» на 2012-2025 роки.
7. Про звіт голови районної ради про свою діяльність.
8. Заслуховування звіту голови постійної комісії.
9. Про затвердження районного бюджету на 2018 рік (проект).
10. Про розгляд та затвердження Програми соціально-економічного розвитку
Іллінецького району на 2018 рік.
11. Про план роботи Іллінецької районної ради на 2018 рік.
З питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та
підприємництва
1. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік.
2. Про виконання заходів Стратегії розвитку територіальних громад
Іллінецького району на період до 2020 року.
3. Розгляд листів, звернень, бюджетних запитів щодо внесення змін до
районного бюджету.
4. Про ефективність витрачання коштів районного бюджету в ході виконання
районних програм.
5. Про звіт голови районної ради про свою діяльність.
6. Про затвердження районного бюджету на 2018 рік (проект).
7. Про затвердження плану роботи Іллінецької районної ради на 2018 рік.
З питань управління комунальною власністю, торговельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою
населених пунктів
1. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік.
2. Про звіт голови районної ради про свою діяльність.
3. Про виконання заходів Стратегії розвитку територіальних громад
Іллінецького району на період до 2020 року.
4. Про ефективність використання державної власності та спільної власності
територіальних громад сіл, селища і міста Іллінецького району.
5. Про розгляд проектів рішень районної ради, що стосуються питань
управління
комунальною власністю, торговельного і побутового
обслуговування населення.
6. Про затвердження районного бюджету на 2017 рік (проект).
7. Про розгляд та затвердження Програми соціально-економічного розвитку
Іллінецького району на 2018 рік.
8. Про затвердження плану роботи Іллінецької районної ради на 2018 рік.
9. Про підготовку до проведення місячника з благоустрою, озеленення,
забезпечення чистоти та порядку на підвідомчих територіях.
10. Заслуховування звіту про хід виконання:
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- Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та
об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативнорятувальної служби в Іллінецькому районі на 2015-2020 роки.;
- Комплексної оборонно-правоохоронної програми Іллінецького району на
2016-2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна відповідальність влади і
громад».
ІІІ. Навчання депутатів районної ради
І півріччя
1. Робота органів місцевого самоврядування щодо наповнення місцевих
бюджетів та ефективного використання бюджетних коштів.
2.Основні принципи формування місцевих бюджетів на 2017 рік.
ІІ півріччя
1. Нове в законодавстві України.
2. Про підсумки проведення звітів депутатів районної ради 7 скликання про
виконання депутатських повноважень на загальних зборах громадян за місцем
проживання.
ІV. Питання для розгляду на засіданнях Координаційної ради з питань
місцевого самоврядування при голові районної ради:
І квартал
1. Про завдання органів місцевого самоврядування щодо об’єднання
територіальних громад Іллінецького району.
2. Про призначення та виплати субсидій жителям району у 2017 році.
3.Про реалізацію на території Іллінецького району Закону України «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(насильницького) режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки».
4. Про поліпшення санітарного стану територій та благоустрою населених
пунктів району.
5. Про досвід роботи органів місцевого самоврядування у питаннях
підготовки засідань комісій та пленарних засідань сесій місцевих рад.
6. про хід виконання заходів з організації роботи міської, селищної та
сільських рад із благоустрою та упорядкування територій населених
пунктів.
Готують: постійні комісії районної ради, управління та відділи РДА,
виконавчий апарат районної ради.
ІІ квартал
1. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей та молоді Іллінецького
районну в 2017 році.
2. Про участь у конкурсах проектів розвитку територіальних громад.
3. Про висвітлення діяльності сільських, селищної, міської рад на офіційному
сайті Іллінецької районної ради.
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4. Про впровадження та практичне застосування інтернет-технологій у
діяльності територіальних громад Іллінецького району.
5. Про залучення зовнішніх інвестицій у розвиток територіальних громад.
Готують: постійні комісії районної ради, управління та відділи РДА,
виконавчий апарат районної ради.
ІІІ квартал
1. Про стан підготовки об’єктів соціальної сфери населених пунктів до роботи
в осінньо-зимовий період.
2. Про підготовку навчальних закладів району до нового навчального року.
3. Про ефективність використання майна спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району та шляхи вдосконалення
відповідної роботи.
4. Про досвід роботи органів місцевого самоврядування щодо вирішення
актуальних питань соціально-економічного, культурного та освітнього
розвитку територій на основі взаємодії із суб’єктами господарської діяльності
Готують: постійні комісії районної ради, управління та відділи РДА,
виконавчий апарат районної ради.
ІV квартал
1. Про виконання заходів Стратегії розвитку територіальних
Іллінецького району на період до 2020 року.
2. Про план роботи Координаційної ради на 2017 рік.
Готують: постійні комісії районної ради, управління та відділи РДА,
виконавчий апарат районної ради.

громад

V. Організаційні заходи, які проводитиме районна рада, президія, постійні
комісії, виконавчий апарат ради
1. Участь у підготовці і проведенні сесій, засідань постійних комісій районної
ради, громадських (депутатських) слухань.
2. Участь у підготовці матеріалів для проведення засідань Координаційної ради
з питань місцевого самоврядування при голові районної ради.
3. Робота із депутатськими запитами, узагальнення пропозицій і зауважень
депутатів, висловлених на сесіях районної ради, доведення їх до виконавців для
вжиття заходів щодо реалізації та інформування депутатів.
4. Участь у діяльності робочих груп з підготовки питань для розгляду на
пленарних засіданнях ради.
5. Розгляд звернень громадян з питань роботи місцевого самоврядування за
дорученням керівництва районної ради.
6. Участь у підготовці та проведенні навчання депутатів районної ради,
місцевих рад різних рівнів та посадових осіб органів місцевого самоврядування.
7. Проведення заходів щодо удосконалення форм і методів організаційного,
правового, інформаційного, аналітичного забезпечення діяльності районної
ради, її органів, депутатів.
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12. Вивчення досвіду та практики роботи органів місцевого самоврядування,
депутатів місцевих рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування.
13. Висвітлення діяльності районної ради та органів місцевого самоврядування
в засобах масової інформації.
14. Вивчення та узагальнення громадської думки, висловленої під час
проведення виїзних прийомів громадян для прийняття відповідних рішень.
Голова районної ради

С. Загороднюк

