
Додаток 2
до рішення  двадцятої 
сесії районної ради VІ скликання 
від 15 серпня 2013 р. № 14

ПЛАН
роботи районної ради на друге півріччя 2013 року

1. Питання для розгляду на сесіях районної ради:

Серпень  2013 року
1. Про депутатські запити.
2. Звіт про виконання районного бюджету за  І півріччя 2013 року.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік.
4. Про  хід  виконання  Програми  соціально-економічного  розвитку

Кам’янець-Подільського району за I півріччя 2013 року.
5. Звіт  голови  постійної  комісії  з  питань  законності,  правопорядку  та

співпраці з органами місцевого самоврядування і виконавчої влади.
6. Про  передачу  приміщення  Кудринецької  ЗОШ  I  ст.  на  баланс

Завальської сільської ради.
7. Про  передачу  приміщення  Ріпинецької  ЗОШ  I  ст.  на  баланс

Орининської сільської ради.
8. Про передачу бюветів, що знаходяться у Гуменецькому НВК «ЗОШ І-

ІІІ ступенів – гімназія» на баланс Гуменецької сільської ради.
9. Про передачу бюветів, що знаходяться у Довжоцькому НВК «ЗОШ І-ІІІ

ступенів, колегіум» на баланс Довжоцької сільської ради.
10.Про  передачу  бюветів,  що  знаходяться  у  Завалецькій  ЗОШ  I-III

ступенів на баланс Завалецької сільської ради.
11.Про  передачу  бюветів,  що  знаходяться  у  Колибаївській  ЗОШ  I-II 

ступенів на баланс Колибаївської сільської ради.
12.Про  передачу  бюветів,  що  знаходяться  у  Кам’янській  ЗОШ  I-II

ступенів на баланс Кам’янської сільської ради.
13.Про виконання плану роботи районної ради за І півріччя 2013 року та

затвердження плану роботи районної ради на ІІ півріччя 2013 року.
14.Інші питання.

 
Листопад 2013 року

1. Про депутатські запити.
2. Звіт про виконання районного бюджету за  9 місяців 2013 року.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік.
4. Звіт голови постійної комісії з питань економічної політики, інвестицій

та розвитку підприємництва.



5. Про стан криміногенної ситуації в районі та заходи щодо забезпечення
законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

6. Про стан зайнятості населення у Кам‘янець-Подільському районі.
7. Про  стан  підготовки  житлово-комунального  господарства  району  до

роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.
8. Про хід виконання Програми "Питна вода" в Кам'янець-Подільському

районі на 2007-2020 роки.
9. Про хід  виконання   Програми "Реформування  та  розвиток  житлово-

комунального господарства  Кам’янець-Подільського району на 2009-
2014 роки".

10.Про зняття з контролю рішень сесій районної ради.
11.Про план роботи районної ради на І півріччя 2014 року.
12.Інші питання.

ІІ. Питання для розгляду на засіданнях президії районної ради.

Всі питання, які виносяться на пленарні засідання сесій районної ради.

ІІІ. Питання для розгляду на постійних комісіях районної ради.

1. Питання, які потребують розгляду на всіх комісіях:
- Звіт про виконання районного бюджету за  І півріччя 2013 року.
- Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік.
- Про  хід  виконання  Програми  соціально-економічного  розвитку

Кам’янець-Подільського району за I півріччя 2013 року.
- Про виконання плану роботи районної ради за І  півріччя 2013 року та

затвердження плану роботи районної ради на ІІ півріччя 2013 року.
Серпень 2013 р. 

- Звіт про виконання районного бюджету за  9 місяців 2013 року.
- Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік.
- Про  стан  підготовки  житлово-комунального  господарства  району  до

роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.
- Про зняття з контролю рішень сесій районної ради.
- Про план роботи районної ради на І півріччя 2014 року.

Листопад  2013 р.

Постійна комісія з питань прогнозування, бюджету і фінансів:
– Про  хід  виконання  Програми  "Питна  вода"  в  Кам'янець-Подільському

районі на 2007-2020 роки.
– Про  хід  виконання   Програми  "Реформування  та  розвиток  житлово-

комунального господарства Кам’янець-Подільського району на 2009-2014
роки".
 (Листопад 2013 р.) 

Постійна  комісія  з  питань  будівництва,  житлово-комунального
господарства та розвитку спільної власності територіальних громад:



– Про передачу приміщення Кудринецької ЗОШ I ст. на баланс Завальської
сільської ради.

– Про передачу приміщення Ріпинецької ЗОШ I ст. на баланс Орининської
сільської ради.

– Про передачу  бюветів,  що знаходяться  у  Гуменецькому НВК «ЗОШ  І-
ІІІ ступенів – гімназія» на баланс Гуменецької сільської ради.

– Про  передачу  бюветів,  що  знаходяться  у  Довжоцькому  НВК  «ЗОШ  І-
ІІІ ступенів, колегіум» на баланс Довжоцької сільської ради.

– Про передачу бюветів, що знаходяться у Завалецькій ЗОШ I-III ступенів
на баланс Завалецької сільської ради.

– Про передачу бюветів, що знаходяться у Колибаївській ЗОШ I-II  ступенів
на баланс Колибаївської сільської ради.

– Про передачу бюветів, що знаходяться у Кам’янській ЗОШ I-II ступенів на
баланс Кам’янської сільської ради.
(Серпень 2013 р.) 

– Про  хід  виконання  Програми  "Питна  вода"  в  Кам'янець-Подільському
районі на 2007-2020 роки.

– Про  хід  виконання   Програми  "Реформування  та  розвиток  житлово-
комунального господарства Кам’янець-Подільського району на 2009-2014
роки".
(Листопад 2013 р.) 

Постійна комісія з питань економічної політики, інвестицій та розвитку
підприємництва:
– Звіт голови постійної комісії з питань економічної політики, інвестицій та

розвитку підприємництва.
(Листопад 2013 р.) 

Постійна комісія з питань освіти і культури:
– Про передачу приміщення Кудринецької ЗОШ I ст. на баланс Завальської

сільської ради.
– Про передачу приміщення Ріпинецької ЗОШ I ст. на баланс Орининської

сільської ради.
– Про передачу  бюветів,  що знаходяться  у  Гуменецькому НВК «ЗОШ  І-

ІІІ ступенів – гімназія» на баланс Гуменецької сільської ради.
– Про  передачу  бюветів,  що  знаходяться  у  Довжоцькому  НВК  «ЗОШ  І-

ІІІ ступенів, колегіум» на баланс Довжоцької сільської ради.
– Про передачу бюветів, що знаходяться у Завалецькій ЗОШ I-III ступенів

на баланс Завалецької сільської ради.
– Про передачу бюветів, що знаходяться у Колибаївській ЗОШ I-II  ступенів

на баланс Колибаївської сільської ради.
– Про передачу бюветів, що знаходяться у Кам’янській ЗОШ I-II ступенів на

баланс Кам’янської сільської ради.
(Серпень 2013 р.) 



Постійна  комісія  з  аграрних  питань,  земельних  відносин,
природокористування та екологічної безпеки:
– Про  хід  виконання  Програми  "Питна  вода"  в  Кам'янець-Подільському

районі на 2007-2020 роки.
(Листопад 2013 р.) 

Постійна  комісія  з  питань  законності,  правопорядку  та  співпраці  з
органами місцевого самоврядування і виконавчої влади:
– Звіт  голови  постійної  комісії  з  питань  законності,  правопорядку  та

співпраці з органами місцевого самоврядування і виконавчої влади.
(Серпень 2013 р.) 

– Про стан криміногенної ситуації  в районі та заходи щодо забезпечення
законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
(Листопад 2013 р.) 

Постійна  комісія  з  питань  охорони  здоров’я  та  соціального  захисту
населення:
–  Про стан зайнятості населення у Кам‘янець-Подільському районі.

(Листопад 2013 р.) 

ІV.   Діяльність депутатів у міжсесійний період.

– Засідання Депутатського клубу.
Згідно плану роботи Депутатського клубу.

– Інформування виборців про власну роботу і діяльність районної ради
щодо виконання планів і програм економічного і соціального розвитку,
інших програм, районного бюджету, рішень ради, доручень виборців.

Постійно.

– Вивчення  громадської  думки,  потреб  територіальних  громад,
інформування про них раду та її органи, участь у їх вирішенні.

Постійно.

– Прийом виборців, інших громадян, розгляд пропозицій, звернень, заяв,
скарг членів територіальних громад та вжиття заходів щодо забезпечення
їх оперативного вирішення.

Щомісячно.

– Звіти депутатів районної ради перед виборцями за звітний період. 
Листопад  – грудень  2013 р.

V.  Діяльність  ради  по  виконанню Угоди  спільних  дій  між районною,
селищною, сільськими радами:

– Проведення Днів районної ради у територіальних громадах за участю
депутатів районної ради. 

(За окремим планом).
Щомісячно.



–  Засідання  Координаційної  ради  з  питань  місцевого  самоврядування
при голові районної ради.

(За окремим планом).
Щоквартально.

– Методичне і практичне навчання посадових осіб селищної і сільських
рад.

(За окремим планом).
Протягом півріччя.

– Організація  забезпечення  діяльності  Асоціації  органів  місцевого
самоврядування району та районного відділення Всеукраїнської асоціації
селищної та сільських рад.

Протягом півріччя.

– Висвітлення діяльності районної ради, її органів, депутатів у засобах
масової інформації та офіційному веб-сайті.

Постійно.

VІ. Організаційно-масові заходи.

Липень
1 – День архітектури України
2 – День працівника державної податкової служби України. Міжнародний

день спортивного журналіста.
4 – День судового експерта України.
6 – Міжнародний день кооперативів.
7 – День  Військ  Протиповітряної  оборони  України.  День  працівників

морського  і  річкового  флоту.  День  працівника  природно-заповідної
справи.

8 – День родини.
11 – Всесвітній день народонаселення.
14 – День рибалки.
15 – День українських миротворців.
16 – День бухгалтера України.
20 – Міжнародний день шахів.
21 – День металурга.
26 – День парашутиста.
26 – День системного адміністратора.
28 – День працівників торгівлі. 
28 – День флоту України.
28 – День хрещення Київської Русі.

Серпень
1 – День інкасатора.
2 – День Повітрянодесантних військ. День  високомобільних  десантних

військ Збройних сил.
4 – День Повітряних Сил Збройних Сил України. День залізничника.
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6 – Міжнародний день «Лікарі світу за мир».
8 – День військ зв’язку України. Міжнародний день офтальмології.
9 – Міжнародний день корінних народів світу.
10 – День фізкультурника.
11 – День будівельника. День працівників ветеринарної медицини.
12 – Міжнародний день молоді.
15 – День археолога.
19 – Всесвітній  день  гуманітарної  допомоги.  День  пасічника  України.

Преображення Господнє.
23 – День Державного Прапора України.
23 – Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації.
24 – День незалежності України.
25 – День шахтаря.
25 – Свято Жнив.
31 – День авіації України.

Вере с ень
1 – День знань. День підприємця України.
2 – День нотаріату.
7 – День військової розвідки України.
8 – День пам’яті жертв фашизму.
8 – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 

України.
8 – День танкіста. Міжнародний день грамотності. Міжнародний день 

солідарності журналістів.
9 – День тестувальника.
13 – День комп’ютерника і програміста.
14 – День фізичної культури і спорту України. Всесвітній день надання 

першої медичної допомоги. День українського кіно. День 
мобілізаційного працівника. 

15 – День працівників лісу. Всенародний День Батька. 
17 – День працівників цивільного захисту України (День рятівника).
21 – День винахідника і раціоналізатора України. День фармацевтичного 

працівника України. Міжнародний день миру.
22 – День машинобудівника України. День без автомобілів. День осіннього 

рівнодення. День партизанської слави України.
26 – Європейський день мов.
27 – Всесвітній день туризму. День вихователя і всіх дошкільних 

працівників.
29 – Міжнародний день глухонімих.
30 – Всеукраїнський День бібліотек. Міжнародний день перекладача.

Жовтень
1 – День ветерана. Міжнародний день людей похилого віку. Міжнародний 

день музики.
2 – Міжнародний день соціального педагога.
4 – Всесвітній день посмішки. Всесвітній день тварин.
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5 – Всесвітній День вчителя. День вчителя.
5 – День працівників карного розшуку.
6 – Український День вчителя (День працівників освіти чи День 

освітянина).
7 – Всесвітній День архітектора. Міжнародний день лікаря.
8 – День юриста України.
9 – Всесвітній день пошти.
10 – Всесвітній день зору. День працівників стандартизації та метрології 

України
12 – Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги.
13 – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби 

України. День художника України.
14 – День Українського козацтва. Міжнародний день стандартизації.
16 – Всесвітній день анестезіолога. Всесвітній день продовольства.
19 – День працівників целюлозно-паперової промисловості.
20 – Всесвітній день статистики.
20 – День військового зв’язківця. День працівників харчової промисловості.
24 – Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (День ООН).
27 – День автомобіліста.
28 – День визволення України від фашистських загарбників. Міжнародний 

день анімації.
29 – День працівників служби позавідомчої охорони МВС.
31 – Міжнародний день економії.

Листопад
2 – Всесвітній День боротьби з пневмонією.
3 – День інженерних військ України. День працівника соціальної сфери 

України. День ракетних військ і артилерії України.
4 – День залізничника України.
9 – День української писемності та мови.
10 – Всесвітній день молоді. Всесвітній день науки. Міжнародний день 

бухгалтерії.
13 – Міжнародний день сліпих.
14 – День боротьби проти діабету. Міжнародний день логопеда.
16 – День працівників радіо, телебачення та зв’язку України.
17 – День працівників сільського господарства України.
19 – День працівників гідрометеорологічної служби України. День 

працівника скляної промисловості.
20 – Всесвітній день дитини.
21 – Всесвітній день телебачення.
22 – День Свободи в Україні.
23 – День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні.
28 – День подяки.
29 – Всесвітній день інформації. 
30 – Міжнародний день захисту інформації.
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Грудень
1 – День працівників прокуратури України. Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом. День невролога.
3 – Міжнародний День інвалідів.
5 – День працівників статистики в Україні.
6 – День Збройних Сил України.
7 – День місцевого самоврядування в Україні. Міжнародний день 

цивільної авіації.
8 – День благодійності.
9 – Міжнародний день боротьби з корупцією.
10 – Всесвітній день футболу. День прав людини.
12 – День сухопутних військ України.
14 – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС.
15 – День працівників суду України.
17 – День працівника державної виконавчої служби.
18 – День працівників органів РАЦСу.
19 – День адвокатури України.
20 – День міліції.
22 – День енергетика. День працівників дипломатичної служби України.
24 – День працівників архівних установ України.
29 – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України 

та Збройних Сил України.
31 – Новий рік.
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