
 ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник голови ради 

О. Колотило 

“03” серпня 2011 р. 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

проведення засідань постійних комісій районної ради на серпень 2011 року 

№ 

п/п 
Назва комісії 

Дата і час 

проведення 
Питання для розгляду 

Запрошуються на 

засідання 

Відповідальні за 

проведення 

1 2 3 4 5 6 

1 – з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та 

засобами масової інформації. 

– з питань законності, 

правопорядку та співпраці з 

органами місцевого 

самоврядування і виконавчої влади 

04.08.11. 

10.00 

1. Про хід виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

району за перше півріччя 2011 року.  

2. Про внесення змін до районного 

бюджету на 2011 рік. 

3. Про стан підготовки комунального 

господарства району до роботи в осінньо-

зимовий період 2011-2012 р.р. 

4. Про затвердження районної Програми 

розвитку земельних відносин у Кам’янець-

Подільському районі на 2011-2015 роки.  

5. Про хід виконання районної Програми 

розвитку вівчарства в господарствах 

Кам’янець- Подільського району на 2010-

2015 роки і до 2020 року. 

6. Звіт про виконання районної  Програми 

«Про стан медичного обслуговування  

населення Кам’янець-Подільського району 

та комплексні заходи щодо розвитку 

охорони здоров’я  на 2004- 2010 роки». 

7. Про надання дозволу Рихтецькій 

амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини на списання комунального майна. 

8. Питання внесені після прийняття 

розпорядження голови районної ради про 

скликання сесії: 

 Про прийняття у комунальну власність 

районної ради (спільну власність 

Романчук І.М. 

Колотило О.Т. 

Чіпізубова О.М. 

Федик О.Г. 

Базишин О.В. 

Гай І.В. 

Цуглевич Я.М. 

Бец Б.Б. 

Пронозюк О.В. 

Колос Л.Г. 

 

Єрменчук В.П. 

Маканік М.М. 

Стринадко Р.В. 
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територіальних громад району) 

фельдшерських та фельдшерсько-

акушерських пунктів і належного їм 

майна. 

 Про надання дозволу на призупинення 

роботи Мілівецької ЗОШ І ступеня. 

 Про надання дозволу на закриття 

Ріпинецької ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 Про надання дозволу КП «Центральна 

районна аптека № 140» на списання 

автомобіля. 

 Про прийняття у комунальну власність 

районної ради (спільну власність 

територіальних громад району) десяти 

нагрівачів ТЕК-4. 

2 – з питань сім’ї, молоді, спорту та 

туризму  

– з питань освіти і культури  

04.08.11. 

13.00 

1. Про хід виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

району за перше півріччя 2011 року.  

2. Про внесення змін до районного 

бюджету на 2011 рік. 

3. Про стан підготовки комунального 

господарства району до роботи в осінньо-

зимовий період 2011-2012 р.р. 

4. Питання внесені після прийняття 

розпорядження голови районної ради про 

скликання сесії: 

 Про прийняття у комунальну власність 

районної ради (спільну власність 

територіальних громад району) 

фельдшерських та фельдшерсько-

акушерських пунктів і належного їм 

майна. 

 Про надання дозволу на призупинення 

роботи Мілівецької ЗОШ І ступеня. 

 Про надання дозволу на закриття 

Ріпинецької ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 Про надання дозволу КП «Центральна 

Романчук І.М. 

Колотило О.Т. 

Чіпізубова О.М. 

Федик О.Г. 

Цуглевич Я.М. 

Бец Б.Б. 

Пронозюк О.В. 

Колос Л.Г. 

 

 

 

Чорний І.О. 

Добросельська І.К. 

Коновал М.П. 
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районна аптека № 140» на списання 

автомобіля. 

 Про надання дозволу на реконструкцію 

діючої системи опалення у Слобідсько-

Рихтівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 Про надання дозволу на реконструкцію 

діючої системи опалення у Чабанівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 Про надання дозволу на реконструкцію 

діючої системи опалення у Рогізнянській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 Про прийняття у комунальну власність 

районної ради (спільну власність 

територіальних громад району) десяти 

нагрівачів ТЕК-4. 

3 – з аграрних питань, земельних 

відносин, природокористування та 

екологічної безпеки 

– з питань економічної політики, 

інвестицій та розвитку 

підприємництва 

05.08.11. 

10.00 

1. Про хід виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

району за перше півріччя 2011 року.  

2. Про внесення змін до районного 

бюджету на 2011 рік. 

3. Про стан підготовки комунального 

господарства району до роботи в осінньо-

зимовий період 2011-2012 р.р. 

4. Про затвердження районної Програми 

розвитку земельних відносин у Кам’янець-

Подільському районі на 2011-2015 роки. 

5. Про хід виконання районної Програми 

розвитку вівчарства в господарствах 

Кам’янець- Подільського району на 2010-

2015 роки і до 2020 року. 

6. Питання внесені після прийняття 

розпорядження голови районної ради про 

скликання сесії: 

 Про прийняття у комунальну власність 

районної ради (спільну власність 

територіальних громад району) 

фельдшерських та фельдшерсько-

Романчук І.М. 

Колотило О.Т. 

Чіпізубова О.М. 

Федик О.Г.  

Бец Б.Б. 

Базишин О.В. 

Гай І.В.  

Цуглевич Я.М. 

Пронозюк О.В. 

Колос Л.Г. 

 

Строяновський  В.В. 

Антонюк В.А. 

Стринадко Р.В. 
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акушерських пунктів і належного їм 

майна. 

 Про надання дозволу на призупинення 

роботи Мілівецької ЗОШ І ступеня. 

 Про надання дозволу на закриття 

Ріпинецької ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 Про надання дозволу КП «Центральна 

районна аптека № 140» на списання 

автомобіля. 

4 – з питань будівництва, житлово-

комунального господарства та 

розвитку спільної власності 

територіальних громад 

– з питань торговельного, 

побутового обслуговування, 

транспорту та зв’язку  

05.08.11. 

13.00 

1. Про хід виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

району за перше півріччя 2011 року.  

2. Про внесення змін до районного 

бюджету на 2011 рік. 

3. Про стан підготовки комунального 

господарства району до роботи в осінньо-

зимовий період 2011-2012 р.р. 

4. Про затвердження районної Програми 

розвитку земельних відносин у Кам’янець-

Подільському районі на 2011-2015 роки. 

5. Про надання дозволу Рихтецькій 

амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини на списання комунального майна. 

6. Питання внесені після прийняття 

розпорядження голови районної ради про 

скликання сесії: 

 Про прийняття у комунальну власність 

районної ради (спільну власність 

територіальних громад району) 

фельдшерських та фельдшерсько-

акушерських пунктів і належного їм 

майна. 

 Про надання дозволу на призупинення 

роботи Мілівецької ЗОШ І ступеня. 

 Про надання дозволу на закриття 

Ріпинецької ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 Про надання дозволу КП «Центральна 

Романчук І.М. 

Колотило О.Т. 

Чіпізубова О.М. 

Федик О.Г. 

Бец Б.Б. 

Базишин О.В. 

Цуглевич Я.М. 

Пронозюк О.В. 

Колос Л.Г. 

 

 

Бец Б.Б. 

Фабіянов С.В. 

Коновал М.П. 
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районна аптека № 140» на списання 

автомобіля. 

 Про надання дозволу на реконструкцію 

діючої системи опалення у Слобідсько-

Рихтівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 Про надання дозволу на реконструкцію 

діючої системи опалення у Чабанівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 Про надання дозволу на реконструкцію 

діючої системи опалення у Рогізнянській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 Про прийняття у комунальну власність 

районної ради (спільну власність 

територіальних громад району) десяти 

нагрівачів ТЕК-4. 

5 - з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення 

 

 

08.08.11. 

10:00 

1. Про хід виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

району за перше півріччя 2011 року.  

2. Про внесення змін до районного 

бюджету на 2011 рік. 

3. Про стан підготовки комунального 

господарства району до роботи в осінньо-

зимовий період 2011-2012 р.р. 

4. Звіт про виконання районної  Програми 

«Про стан медичного обслуговування  

населення Кам’янець-Подільського району 

та комплексні заходи щодо розвитку 

охорони здоров’я  на 2004- 2010 роки». 

5. Про надання дозволу Рихтецькій 

амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини на списання комунального майна. 

6. Питання внесені після прийняття 

розпорядження голови районної ради про 

скликання сесії: 

 Про прийняття у комунальну власність 

районної ради (спільну власність 

територіальних громад району) 

Романчук І.М 

Колотило О.Т 

Чіпізубова О.М. 

Федик О.Г. 

Бец Б.Б. 

Цуглевич Я.М. 

Колос Л.Г. 

 

 

Грицик П.Ф. 

Стринадко Р.В. 
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фельдшерських та фельдшерсько-

акушерських пунктів і належного їм 

майна. 

 Про надання дозволу КП «Центральна 

районна аптека № 140» на списання 

автомобіля. 

6. - з питань прогнозування, бюджету 

і фінансів 

08.08.11 

13:00 

1. Про хід виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

району за перше півріччя 2011 року.  

2. Про внесення змін до районного 

бюджету на 2011 рік. 

3. Про стан підготовки комунального 

господарства району до роботи в осінньо-

зимовий період 2011-2012 р.р. 

4. Питання внесені після прийняття 

розпорядження голови районної ради про 

скликання сесії: 

 Про прийняття у комунальну власність 

районної ради (спільну власність 

територіальних громад району) 

фельдшерських та фельдшерсько-

акушерських пунктів і належного їм 

майна. 

 Про надання дозволу на призупинення 

роботи Мілівецької ЗОШ І ступеня. 

 Про надання дозволу на закриття 

Ріпинецької ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 Про надання дозволу КП «Центральна 

районна аптека № 140» на списання 

автомобіля.  

 Про надання дозволу на реконструкцію 

діючої системи опалення у Слобідсько-

Рихтівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 Про надання дозволу на реконструкцію 

діючої системи опалення у Чабанівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 Про надання дозволу на реконструкцію 

Романчук І.М. 

Колотило О.Т. 

Федик О.Г. 

Чіпізубова О.М. 

Цуглевич Я.М. 

Бец Б.Б. 

Пронозюк О.В. 

Колос Л.Г. 

 

 

Фабіянська Н.Ф. 

Коновал М.П. 
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діючої системи опалення у Рогізнянській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 Про прийняття у комунальну власність 

районної ради (спільну власність 

територіальних громад району) десяти 

нагрівачів ТЕК-4. 

 

 

Начальник організаційного відділу                      М. Валяровський 

 

       


