
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять сьомої сесії 
районної ради VІІ скликання 
від 24 травня 2018 р. № 24

ПЛАН
роботи районної ради на ІІ півріччя 2018 року

І. Питання для розгляду на сесіях районної ради:

Вересень 2018 року
1. Про депутатські запити.
2. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І півріччя

2018 року.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
4. Про  хід  виконання  Програми  соціально-економічного  розвитку

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області за І півріччя 2018
року.

5. Про  виконання  районної  програми  забезпечення  безперешкодного
доступу  людей  з  обмеженими  фізичними  можливостями  та  інших
маломобільних  груп  населення  до  об’єктів  житлового  та  громадського
призначення на 2012-2017 роки.

6.  Про виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами
в Кам’янець-Подільському районі на 2013-2017 роки.

7. Про  стан  підготовки  житлово-комунального  господарства  та  об’єктів
соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019
років.

8. Звіт про виконання плану роботи районної ради за І півріччя 2018 року.
9.  Інші питання.

 
Листопад 2018 року

1. Про депутатські запити.
2. Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
4. Про зняття з контролю рішень сесій районної ради.

          5. Про план роботи районної ради на І півріччя 2019 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:
– Про  затвердження  звіту  про  виконання  районного  бюджету  за  І  півріччя

2018 року.
– Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік. 
– Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області за І півріччя 2018 року.



– Звіт про виконання плану роботи районної ради за І півріччя 2018 року.
(Вересень 2018) 

– Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року.
– Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
– Про зняття з контролю рішень сесій районної ради.
– Про план роботи районної ради на І півріччя 2019 року.

(Листопад  2018 р.)

Постійна комісія з питань прогнозування, бюджету і фінансів, економічної 
політики, розвитку підприємництва, інвестицій та реалізації державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності:
– Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області за І півріччя 2018 року.
– Про затвердження  звіту  про виконання районного  бюджету  за  І  півріччя

2018 року.
– Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
– Про виконання районної програми забезпечення безперешкодного доступу

людей з  обмеженими фізичними можливостями  та  інших маломобільних
груп  населення  до  об’єктів  житлового  та  громадського  призначення  на
2012-2017 роки.

–  Про виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами в
Кам’янець-Подільському районі на 2013-2017 роки.

– Про  стан  підготовки  житлово-комунального  господарства  та  об’єктів
соціальної  сфери  району  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2018-2019
років.
 (Вересень 2018 р.)

– Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року.
– Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.

 (Листопад 2018 р.)

Постійна  комісія  з  аграрних  питань,  земельних  відносин,
природокористування та екологічної безпеки:
– Про зняття з контролю рішень сесій районної ради.     
    (Листопад 2018р.) 

Постійна комісія з питань освіти і культури, сім’ї, молоді, спорту, туризму,
охорони здоров’я та соціального захисту населення:
– Про виконання  районної  програми забезпечення  безперешкодного  доступу
людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп
населення до об’єктів  житлового та  громадського призначення  на 2012-2017
роки.
 (Вересень 2018 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  затвердження  звіту  про  виконання  районного  бюджету  за  І  півріччя

2018 року.
– Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
– Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області за І півріччя 2018 року.
– Звіт про виконання плану роботи районної ради за І півріччя 2018 року.

(Вересень 2018 р.) 
– Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року.
– Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
– Про зняття з контролю рішень сесій районної ради.
– Про план роботи районної ради на І півріччя 2019 року.

(Листопад  2018 р.)

Постійна  комісія  з  питань  будівництва,  житлово-комунального
господарства  та  розвитку  спільної  власності  територіальних  громад,
торгівельного, побутового обслуговування, транспорту і зв’язку:
–  Про виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами в
Кам’янець-Подільському районі на 2013-2017 роки.
–  Про  стан  підготовки  житлово-комунального  господарства  та  об’єктів
соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.
    (Вересень 2018 р.) 
– Про зняття з контролю рішень сесій районної ради.     
    (Листопад 2018р.) 

ІV.   Діяльність депутатів у міжсесійний період:
– Засідання Депутатського клубу.

Згідно плану роботи Депутатського клубу.
– Засідання Жіночої ради.

Згідно плану роботи Жіночої ради.
– 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. 
Жовтень  2018 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.

Липень
1 – День архітектури України.
4 –    День Національної поліції України.
7 – Міжнародний день кооперативів.

День працівника природно-заповідної справи.
8 – День родини.

День рибалки.
15 – День українських миротворців.
16 – День бухгалтера.
28 – День хрещення Київської Русі.
29 –  День працівників торгівлі. 

Серпень
12 –   Міжнародний день молоді. 

День працівників ветеринарної медицини. 
День будівельника.

19 – Преображення Господнє.
23 – День Державного Прапора України.
24 – День незалежності України.

Вере с ень
1 –    День знань. 
2 –    День закінчення Другої світової війни.

День підприємця. 
8 –    День фізичної культури і спорту.
9  –   День  працівників  нафтової,  газової  та  нафтопереробної  промисловості

України.
15 –  День фармацевтичного працівника.
16 –  День працівників лісу.
         Всенародний День Батька. 
17 –  День рятівника.
21 –  Міжнародний день миру.
23 –  День осіннього рівнодення.
27 –   Всесвітній день туризму. 
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30  –   День  вихователя  і  всіх  дошкільних працівників.  Всеукраїнський День
бібліотек. 

Жовтень
1 – День ветерана. 
2 –     День соціального педагога.
5 –     День вчителя.
7 –     День працівників освіти.
8   – День юриста.
10 – День працівників стандартизації та метрології України.
14 – День Українського козацтва. День захисника України. 
21 – День працівників харчової промисловості. 
28 – День вигнання нацистів з України.

День автомобіліста.

Листопад
1 – День народження Європейського союзу. 
3 – День інженерних військ України.
4 –    День працівника соціальної сфери.
9 – День української писемності  та мови. Всеукраїнський день працівників

культури та майстрів народного мистецтва.
13 – Міжнародний день сліпих.
16 – День працівників радіо, телебачення та зв’язку.
17 –   Міжнародний день студентів.
18 –   День працівників сільського господарства України.
20 – Всесвітній день дитини. 
21 – День Гідності та Свободи.
22 –   День подяки.
24 – День пам’яті жертв голодоморів.

Грудень
1 – День працівників прокуратури.
3 – Міжнародний День інвалідів.
5 – День працівників статистики в Україні. Міжнародний день добровольців 

в ім’я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів).
6 – День Збройних Сил України.
7 – День місцевого самоврядування.
9 –     Міжнародний день боротьби з корупцією.
14 – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС.
15 – День працівників суду.
17 – День працівника державної виконавчої служби.
19 – День адвокатури України. День святого Миколая.
22 – День енергетика.
24 – День працівників архівних установ. 

Заступник голови районної ради                    В. Єрменчук
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