МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23 грудня 2015 року

№ 42
м. Мала Виска

Про план роботи Маловисківської
районної ради на 2016 рік
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та статті 32 Закону України “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план роботи Маловисківської районної ради на 2016 рік (додається) та
план діяльності Маловисківської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на
2016 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань діяльності ради, запобігання та протидії корупції.

Голова районної ради

С.Сосновська

Затверджено
Рішення Маловисківської
районної ради
23 грудня 2015 № 42

№
з/п
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

4.

План
роботи Маловисківської районної ради на 2016 рік
Питання
Головний розробник
І квартал
Про звіт голови районної державної адміністрації про
виконання Програми економічного і соціального
розвитку Маловисківського району за 2015 рік
Про районну Програму «Шкільний автобус»
Про звіт про виконання Програми енергозбереження
та енергоефективності Маловисківського району

II квартал
Про звіт про виконання районного бюджету за 2015
рік
Про звіт про виконання районного бюджету за І
квартал 2016 року
Про стан охорони здоров’я на території
Маловисківського району
Про звіт про виконання районної цільової Програми
працевлаштування молоді Маловисківського району
Про стан розвитку транспортної та дорожньої
інфраструктури району, створення сучасної мережі
зв’язку
III квартал
Про хід виконання Програми економічного і
соціального розвитку Маловисківського району за І
півріччя 2016 року
Про звіт про виконання районного бюджету за І
півріччя 2016 року
Про стан готовності житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи
в осінньо-зимовий період 2016/2017 року

Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації
Відділ освіти
райдержадміністрації
Відділ містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації;
Постійні комісії районної
ради
Фінансове управління
райдержадміністрації
Фінансове управління
райдержадміністрації
Маловисківська
райдержадміністрація
Сектор молоді та спорту
райдержадміністрації
Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації
Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації;
Постійні комісії районної
ради
Фінансове управління
райдержадміністрації
Відділ містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації
Сектор молоді та спорту
райдержадміністрації

Про затвердження районної цільової соціальної
Програми розвитку фізичної культури і спорту на
2017-2021 роки
Про стан законності, боротьби із злочинністю, Маловисківське відділення
охорони громадського порядку та результати
Знам’янської місцевої

діяльності на території Маловисківського району

1.
2.
3.
4.
5.

прокуратури;
Маловисківський відділ
поліції ГУНП України в
Кіровоградській області

IV квартал
Про звіт про виконання районного бюджету за 9
Фінансове управління
місяців 2016 року
райдержадміністрації
Про виконання Програми розвитку культури на 2016- Відділ культури та туризму
2017 роки
райдержадміністрації
Про районну Програму соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи на 2017 рік
Про районну Програму соціального захисту
малозабезпечених верств населення на 2017 рік
Про районну Програму підвищення ефективності
управління реформою системи соціального захисту в
Маловисківському районі на 2017 рік

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

В.Крило

Затверджено
Рішення Маловисківської
районної ради
23 грудня 2015 № 42
План діяльності
Маловисківської районної ради з підготовки регуляторних актів на 2016 рік
№
з/п

1.

Вид (закон,
постанова,
наказ,
рішення
тощо)
Рішення
районної ради

Назва проекту
регуляторного
акту

Обґрунтування необхідності прийняття

Строк
підготов
ки

Про затвердження У разі прийняття даного рішення, I квартал
платних послуг в
розшириться та збільшиться обсяг платних 2016 року
закладах культури послуг по музею історії Маловисківського
району, районної бібліотеки та районного
будинку культури, що забезпечить
поліпшення матеріально - технічної бази,
вище зазначених закладів. Дія даного
регуляторного акта негативних наслідків
не матиме, додаткових витрат з районного
бюджету не потребує.

Підрозділ
відповідаль
ний за
підготовку

Примітка (спосіб
оприлюднення, суб’єкт
ініціативи, внесення змін
до плану тощо)

Відділ
культури та
туризму
райдержадмі
ністрації

Проект рішення буде
оприлюднений :
1. На офіційному веб-сайті
Маловисківської районної
ради
www.mvrada.org
2. 1. На офіційному вебсайті Маловисківської
районної державної
адміністрації
www. mv.kr-admin.gov.ua/
3. У районній газеті
«Маловисківські вісті»

2.

Рішення
районної ради

Про погодження
розміру місячної
плати батьків за
навчання в
початкових
спеціалізованих
мистецьких
навчальних
закладах

У разі прийняття даного рішення, обсяг II квартал
батьківської плати за навчальний рік за 2016 року
попередніми розрахунками збільшиться,
що забезпечить Маловисківській ДШМ та
Великовисківській
ШЕВ
поліпшення
матеріально-технічної бази, Смолінській
ШЕВ – утримання викладачів, що
перебувають
на
спецрахунку
та
збільшиться контингент учнів за рахунок
пільгових
категорій.
Дія
даного
регуляторного акта негативних наслідків
не матиме, додаткових витрат з районного
бюджету не потребує.

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

Відділ
культури та
туризму
райдержадмі
ністрації

В.Крило

Проект рішення буде
оприлюднений :
1. На офіційному веб-сайті
Маловисківської районної
ради
www.mvrada.org
2. 1. На офіційному вебсайті Маловисківської
районної державної
адміністрації
www. mv.kr-admin.gov.ua/
3. У районній газеті
«Маловисківські вісті»

