МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ДЕСЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23 грудня 2011 року

№ 141

м. Мала Виска

Про план роботи Маловисківської
районної ради на 2012 рік
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план роботи Маловисківської районної ради на 2012 рік, згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради

С.Сосновська

Додаток
до рішення Маловисківської районної ради
від 23 грудня 2011 року № 141

№
з/п

План
роботи Маловисківської районної ради на 2012 рік
Питання
Головний розробник

І квартал
1. Про звіт про виконання програми економічного і
соціального розвитку Маловисківського району за
2011 рік
2. Про звіт про виконання районного бюджету за 2011
рік
3. Про програму економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2012 рік
4. Про районний бюджет на 2012 рік

Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації
Фінансове управління
райдержадміністрації
Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації
Фінансове управління
райдержадміністрації
Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації

5. Про
хід
виконання
програми
розвитку
Маловисківського району на 2011-2015 роки в рамках
обласної програми «Центральний регіон-2015» за
2011 рік.
II квартал
1. Про звіт про виконання районного бюджету за І
Фінансове управління
квартал 2012 року
райдержадміністрації
2. Про виконання районної програми «Вчитель та
Відділ освіти
затвердження районної програми «Вчитель» на 2012райдержадміністрації,
2016 року
постійні комісії районної ради
3. Про стан надання медичної допомоги дитячому Центральна районна лікарня
населенню в районі
4. Про виготовлення свідоцтв про право власності на Постійні комісії районної ради
об’єкти спільної власності територіальних громад сіл,
селища і міста району
5. Про хід виконання районної програми «Питна вода»
Відділ містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації,
постійні комісії районної ради
III квартал
1. Про звіт про виконання районного бюджету за II
Фінансове управління
квартал 2012 року
райдержадміністрації
2. Про хід виконання програми економічного і
Управління економіки та
соціального розвитку Маловисківського району за І
розвитку інфраструктури
півріччя 2012 року
райдержадміністрації
3. Про затвердження районної програми «Профільна
Відділ освіти
освіта» на 2012-2016 роки
райдержадміністрації
4. Про підготовку господарського комплексу району до
Відділ містобудування,
роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації
5. Про хід виконання районної програми оздоровлення
Відділ в справах сім»ї,
та відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми на 2008молоді та спорту
2013 роки
райдержадміністрації,

Постійні комісії районної ради
6. Про створення Маловисківської станції юних
Відділ освіти
техніків
райдержадміністрації
7. Про хід виконання районної програми розвитку
Постійні комісії районної ради
місцевого самоврядування в районі
IV квартал
1. Про звіт про виконання районного бюджету за III
Фінансове управління
квартал 2012 року
райдержадміністрації
2. Про внесення змін до Програми розвитку
Відділ освіти
позашкільної освіти Маловисківського району на
райдержадміністрації
період до 2014 року
3. Про хід виконання програми розвитку культури на
Відділ культури і туризму
2009 - 2013 роки по Маловисківському району
райдержадміністрації,
постійні комісії районної ради
4. Про хід виконання районної програми розвитку
Відділ Держкомзему в
земельних відносин
Маловисківському районі,
постійні комісії районної ради
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В. Крило

