
УКРАЇНА
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
десятої сесії VIІ скликання

24 листопада  2016 р. м. Кам’янець-Подільський № 28

Про  план  роботи  районної  ради  на
І півріччя 2017 року

Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.  Затвердити  план  роботи  районної  ради  на  І  півріччя  2017  року
(додаток 1).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради Кривака В.М. та голів постійних комісій районної ради.  

 Голова ради                                                              Б. Бец



  Додаток 1
до рішення  десятої сесії районної ради 
VІІ скликання 
від 24 листопада 2016 р. № 28

ПЛАН
роботи районної ради на І півріччя 2017 року

І. Питання для розгляду на сесіях районної ради:

Лютий 2017 року
1. Про депутатські запити.
2. Звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
4. Звіт  про  виконання  Програми  соціально-економічного  розвитку

Кам’янець-Подільського району на 2016 рік.
5. Про  затвердження  Програми  соціально-економічного  розвитку

Кам’янець-Подільського району на 2017 рік.
6. Звіт про виконання плану роботи районної ради за ІІ півріччя 2016 року.
7. Про  виконання  Програми  розвитку  архівної  справи  в  Кам’янець-

Подільському районі на 2014-2016 роки.
8. Про виконання Комплексної Програми запобігання та зменшення впливу

надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  характеру  у
Кам’янець-Подільському районі на 2014-2016 роки.

9. Про виконання Програми організації харчування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів Кам’янець-Подільського району на 2016 рік.

10.Про  виконання  районної  Програми  з  проведення  мобілізаційної
підготовки та мобілізації на території Кам’янець-Подільського району в
2016 році.

11.Про виконання районної Програми підготовки та проведення заходів по
відзначенню знаменних подій, розвитку культури та народної творчості
Кам’янець-Подільського району на 2016 рік.

12.Про виконання районної Програми матеріально-технічного забезпечення
процесу  виконання  райдержадміністрацією  регіональної  політики
розвитку Кам’янець-Подільського району на 2016 рік.

13.Про  виконання  Комплексної  Програми  взаємодії  військових  частин
А2738,  А3290  Головного  управління  оперативного  забезпечення
Збройних  Сил  України  Кам’янець-Подільського  району  та  Кам’янець-
Подільської районної державної адміністрації, її структурних підрозділів
щодо захисту життя, миру і спокою українських громадян, територіальної
цілісності, свободи і незалежності України на 2016 рік.

14.Про хід виконання районної Програми підтримки ветеранського руху на
2014-2018 роки.

15.Інші питання.
 



Травень 2017 року
1. Про депутатські запити.
2. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
3. Про хід виконання Програми боротьби зі  злочинністю та забезпечення

охорони  громадського  порядку  в  Кам’янець-Подільському  районі  на
2016-2020 роки.

4. Про зняття з контролю рішень сесії районної ради.
5. Про план роботи районної ради на ІІ півріччя 2017 року.
6. 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 2016 рік.
– Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
– Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку Кам’янець-

Подільського району на 2016 рік.
– Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку  Кам’янець-

Подільського району на 2017 рік.
– Звіт про виконання плану роботи районної ради за ІІ півріччя 2016 року.

(Лютий 2017 р.) 
– Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
– Про план роботи районної ради на ІІ півріччя 2017 року.

(Травень  2017р.)

Постійна комісія з питань прогнозування, бюджету і фінансів, економічної 
політики, розвитку підприємництва, інвестицій та реалізації державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності:

– Про  виконання  Програми  розвитку  архівної  справи  в  Кам’янець-
Подільському районі на 2014-2016 роки.

– Про виконання Районної Програми матеріально-технічного забезпечення
процесу  виконання  райдержадміністрацією  регіональної  політики
розвитку Кам’янець-Подільського району на 2016 рік.
(Лютий 2017 р.) 

Постійна комісія з питань законності, правопорядку, співпраці з органами
місцевого самоврядування і  виконавчої  влади,  регламенту,  депутатської
діяльності,  етики  та  засобів  масової  інформації,  дотримання  вимог
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

– Про  виконання  Районної  Програми  з  проведення  мобілізаційної
підготовки та мобілізації на території Кам’янець-Подільського району в
2016 році.

– Про  виконання  Комплексної  Програми  взаємодії  військових  частин
А2738,  А3290  Головного  управління  оперативного  забезпечення



Збройних  Сил  України  Кам’янець-Подільського  району  та  Кам’янець-
Подільської районної державної адміністрації, її структурних підрозділів
щодо захисту життя, миру і спокою українських громадян, територіальної
цілісності, свободи і незалежності України на 2016 рік.
(Лютий 2017 р.)

– Про хід виконання Програми боротьби зі  злочинністю та забезпечення
охорони  громадського  порядку  в  Кам’янець-Подільському  районі  на
2016-2020 роки.

   (Травень  2017 р.)

Постійна комісія з питань освіти і культури, сім’ї, молоді, спорту, туризму,
охорони здоров’я та соціального захисту населення:

– Про виконання Програми організації харчування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів Кам’янець-Подільського району н 2016 рік.

– Про виконання Районної Програми підготовки та проведення заходів по
відзначенню знаменних подій, розвитку культури та народної творчості
Кам’янець-Подільського району на 2016 рік.

 (Лютий 2017 р.)
Постійна  комісія  з  аграрних  питань,  земельних  відносин,
природокористування та екологічної безпеки:

– Про виконання Комплексної Програми запобігання та зменшення впливу
надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  характеру  у
Кам’янець-Подільському районі на 2014-2016 роки.
(Лютий 2017 р.)

ІV.   Діяльність депутатів у міжсесійний період
– 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. 

Травень – червень  2017 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.



– Методичне і практичне навчання посадових осіб селищної і сільських рад.
(За окремим планом).
Протягом півріччя.

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

Постійно.
VІ. Організаційно-масові заходи

Січень
1 – Новий рік. 
7 – Різдво Христове.
19 – Хрещення Господнє.
22 – День Соборності України.
26 – День працівника контрольно-ревізійної служби України.
27 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.
29 – День пам’яті Героїв Крут.

Лютий
4 – Всесвітній день боротьби проти раку.
14 – День всіх закоханих.
15 – День  вшанування  учасників  бойових  дій  на  території  інших  держав.

Стрітення Господнє. 
20 – День Героїв Небесної Сотні.

Бере з ен ь
8 – Міжнародний жіночий день.
9 – День народження Тараса Шевченка.
11 – День землевпорядника.
18 – День працівника податкової та митної справи України.
19 – День  працівників  житлово-комунального  господарства  і  побутового

обслуговування населення. 
20 –  День весняного рівнодення.
22 – Всесвітній день водних ресурсів.
25 – День Служби безпеки України.
26 – День Національної гвардії України.

Кв ітень
4 – 73 річниця визволення сіл Кам‘янець-Подільського району від німецько-

фашистських загарбників.
7 – Благовіщення. Всесвітній день здоров’я.
8 – День працівників військових комісаріатів.
9  –   Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя).
12 – День авіації і космонавтики. 
16 – Пасха Христова  - Великдень. 
17 – День пожежної охорони.
26 – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля.
28 – Всесвітній день охорони праці.



Трав ень
1 – Свято Весни і Праці. 
5 – Міжнародний день боротьби за права інвалідів.
7 – День радіо.
8 – День  пам’яті  та  примирення.  Міжнародний  день  Червоного  Хреста  і

Червоного Півмісяця.
9 – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
14 –   День матері.
18 – День вишиванки.
20 –   День банківських працівників.
21 – День пам’яті жертв політичних репресій.
24 – День слов’янської писемності і культури.
25 –  Вознесіння Господнє.
26 – Свято Останнього дзвоника.

Черв ень
1 – Міжнародний день захисту дітей.
4 –     День Святої Трійці.  П’ятидесятниця. День працівників водного 
господарства України. День працівників місцевої промисловості.
5 – Всесвітній день охорони навколишнього середовища.
6 – День журналіста.
18 –   День медичного працівника. 
22 – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
23 – День державної служби.
25 –   День молоді.
28 – День Конституції України.

 Заступник голови районної ради         В. Кривак


