МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П′ЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ
від 15 квітня 2011 року

м. Мала Виска

№ 55

Про внесення змін до плану роботи
Маловисківської районної ради на 2011 рік
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та розглянувши листи Маловисківської районної державної адміністрації від 30.03.2011
року № 23-168/1 та від 31.03.2011 року №24-73/1,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до плану роботи районної ради на 2011 рік, затвердженого рішенням
районної ради від 6 січня 2011 року № 32 “ Про план роботи Маловисківської районної ради на 2011
рік”, а саме :
а) виключити з розгляду питання «Про внесення змін до Комплексної програми запобігання
та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в Маловисківському
районі на 2006 - 2010 роки і на період до 2015 року»;
б) перенести розгляд питань:
- з І на ІІ квартал:

Про звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку
Маловисківського району за 2010 рік ;

Звіт про виконання районного бюджету за 2010 рік ;

Про виконання програми розвитку малого підприємництва у Маловисківському
районі за 2009 - 2010 роки та про затвердження програми розвитку малого підприємництва у
Маловисківському районі на 2011 – 2012 роки ;

Про затвердження районної програми забезпечення реалізації профілактики
злочинності на 2011 рік ;

Про затвердження районної програми призначення і виплати компенсацій
фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2011 рік ;

Про хід виконання районної програми «Спортивний майданчик» на 2010- 2014
роки та забезпечення матеріально-технічної бази спортивних об”єктів ;

Про хід виконання районної програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на 2010 – 2016 роки.
- з І на ІІІ квартал:

Про затвердження районної програми протидії поширенню наркоманії і
злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів на 2011 - 2015 роки.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з
питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, діяльності рухів, об”єднань
громадян та адміністративно – територіального устрою.
Голова районної ради

С.Сосновська

