УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
Р І Ш Е Н Н Я №
________ 2018 року

_____ сесія 7 скликання
Про план роботи Теплицької
районної ради 7 скликання на 2019 рік

Керуючись приписами п.6 ст.43, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», взявши до уваги вимоги ст.17 Регламенту Теплицької районної ради 7
скликання, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити план роботи Теплицької районної ради 7 скликання на 2019 рік, (далі –
План) (Додаток 1).
2. Керуючій справами виконавчого апарату районної ради, головам постійних
комісій, виконавчому апарату районної ради спільно з відповідними структурними
підрозділами районної державної адміністрації забезпечити виконання Плану.
3. Дозволити голові та постійним комісіям районної ради при необхідності вносити
зміни до Плану.
4. Рішення №365 26-ї чергової сесії Теплицької районної ради 7 скликання від
05.12.2017 року «Про план роботи районної ради 7 скликання на 2018 рік» вважати таким,
що втратить чинність з 01.01.2019 року.
5. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.
6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Голова районної ради

Т. Сокотнюк

Додаток 1
до рішення ______ сесії
районної ради
7 скликання від
__________ 2018р. № __
План роботи Теплицької районної ради 7 скликання на 2019 рік
І. Питання, що пропонуються для розгляду на пленарних засіданнях районної ради
І квартал
1. Про районні програми, строк виконання яких закінчився в 2018 році.
Відповідальні: постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності, економічних реформ,
підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу, районна державна адміністрація.
2. Про хід виконання Комплексної програми соціального захисту населення Теплицького району на
2017-2020 роки.
Відповідальні: управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації; постійні
комісії з питань: бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку малого
та середнього бізнесу; охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та
роботи з ветеранами.
3. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік.
Відповідальні: фінансове управління РДА; постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності,
економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу.
4. Про звіт голови районної державної адміністрації про здійснення делегованих районною радою
повноважень.
Відповідальні: відповідні відділи та управління РДА.
5. Про затвердження звітів керівників комунальних підприємств та затвердження звітів про
виконання фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад району, що
перебувають в управлінні районної ради, за 2018 рік.
Відповідальні: керівники комунальних підприємств; відділ економічного розвитку та торгівлі і фінансове
управління РДА.
ІІ квартал
1. Про сприяння інвестиційній діяльності та залученню іноземних інвестицій для створення робочих
місць (переробка сільськогосподарської продукції).
Відповідальні: постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності, економічних реформ,
підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу; постійна комісія з питань агропромислового
комплексу, регулювання і реформування земельних відносин, комплексного розвитку населених пунктів,
благоустрою, охорони природи.
2. Про проведення двомісячника благоустрою населених пунктів району.
Відповідальні: виконавчий апарат районної ради; постійна комісія з питань агропромислового
комплексу, регулювання і реформування земельних відносин, комплексного розвитку населених пунктів,
благоустрою, охорони природи.
3. Про стан транспортного обслуговування населення району.
Відповідальні: відділ економічного розвитку та торгівлі РДА, постійна комісія з питань бюджету,
комунальної власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу.
4. Про роботу постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, гласності, адміністративнотериторіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та
правопорядку.
Відповідальні: виконавчий апарат районної ради, постійна комісія з питань регламенту, депутатської
етики, гласності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого
самоврядування, зміцнення законності та правопорядку.
ІІІ квартал
1. Про стан дотримання законності на території Теплицького району.
Відповідальні: Бершадська місцева прокуратура Вінницької області; Теплицьке відділення поліції
Головного управління Національної поліції у Вінницькій області; постійна комісія з питань регламенту,
депутатської етики, гласності, адміністративно – територіального устрою, взаємодії з органами
місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку.
2. Сучасний стан розвитку інфраструктури сільських територіальних громад району: проблеми та
перспективи.

Відповідальні: виконавчий апарат районної ради; відділ економічного розвитку та торгівлі РДА; постійні
комісії з питань: бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку
малого та середнього бізнесу; регламенту, депутатської етики, гласності, адміністративно –
територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та
правопорядку.
3. Про хід виконання районних програм освітньої галузі.
Відповідальні: відділ освіти РДА, постійна комісія з питань освіти, культури, духовного відродження,
роботи з молоддю та спорту.
4. Про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020
років.
Відповідальні: відділ економічного розвитку та торгівлі РДА; відділ містобудування, архітектури та
розвитку інфраструктури РДА.
5. Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств спільної власності територіальних
громад району, що перебувають в управлінні районної ради, на 2020 рік.
Відповідальні: керівники комунальних підприємств, відділ економічного розвитку та торгівлі РДА,
фінансове управління РДА.
ІУ квартал
1. Про районний бюджет на 2020 рік.
Відповідальні: фінансове управління РДА; постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності,
економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу.
2. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Теплицького району за 2019 рік,
Стратегії розвитку Теплицького району до 2020 року та затвердження Програми економічного і
соціального розвитку Теплицького району на 2020 рік.
Відповідальні: відділ економічного розвитку та торгівлі РДА; постійна комісія з питань бюджету,
комунальної власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу.
3. Звіт постійної комісії районної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,
материнства і дитинства, роботи з ветеранами
Відповідальні: постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства і
дитинства, роботи з ветеранами; управління праці та соціального захисту населення РДА;Теплицька ЛПЛ;
КЗ «ТРМЦПМСД», виконавчий апарат районної ради.
4. Про затвердження плану роботи районної ради 7 скликання на 2020 рік.
Відповідальні: постійні комісії районної ради.
5. Про звіт голови районної ради про діяльність в 2019 році.
Відповідальні: виконавчий апарат районної ради, постійні комісії районної ради.
ІІ. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях постійних комісій районної ради.
Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, гласності, адміністративно –
територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та
правопорядку
І квартал
1. Про звіт голови районної державної адміністрації про здійснення делегованих районною радою
повноважень.
2. Про заходи з підготовки та організації проведення загальних зборів громадян за місцем проживання у
населених пунктах району.
ІІ квартал
1. Про стан відвідування депутатами районної ради пленарних засідань сесій та постійних комісій
районної ради.
2. Про підсумки проведення загальних зборів громадян за місцем проживання та участь у них депутатів
районної ради.
ІІІ квартал
1. Про стан дотримання законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку на території
Теплицького району та результати діяльності правоохоронних органів.
.
2.Сучасний стан розвитку інфраструктури сільських територіальних громад району: проблеми та
перспективи.
ІУ квартал
1. Звіт голови районної ради про діяльність у 2019 році.
2. Звіт про роботу постійної комісії районної ради з питань соціального захисту населення, охорони
здоров’я, материнства і дитинства, роботи з ветеранами.
3. Про затвердження плану роботи районної ради 7 скликання та комісії на 2020 рік.

Постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва,
розвитку малого та середнього бізнесу.
І квартал
1. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік.
2. Про затвердження звітів керівників комунальних підприємств та затвердження звітів про виконання
фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад району, що перебувають в
управлінні районної ради, за 2018 рік.
3. Про підсумки виконання районної програми розвитку територіальних громад Теплицького району.
4. Про затвердження регуляторних актів.
5. Про внесення змін до регуляторних актів.
ІІ квартал
1. Про стан транспортного обслуговування населення району.
2. Про участь районної ради у грантових проектах.
3. Про затвердження регуляторних актів.
4. Про внесення змін до регуляторних актів.
ІІІ квартал
1. Сучасний стан розвитку інфраструктури сільських територіальних громад району: проблеми та
перспективи.
2. Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств спільної власності територіальних
громад району, що перебувають в управлінні районної ради, на 2020 рік.
3. Про затвердження регуляторних актів.
4. Про внесення змін до регуляторних актів.
ІУ квартал
1. Про районний бюджет на 2020 рік.
2. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Теплицького району за 2019 рік,
Стратегії розвитку Теплицького району до 2020 року та затвердження Програми економічного і соціального
розвитку Теплицького району на 2020 рік.
3. Про роботу постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічних реформ,
підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу.
4. Про затвердження регуляторних актів.
5. Про внесення змін до регуляторних актів.
6. Про затвердження плану роботи комісії на 2020 рік.
Постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства,
соціального захисту населення та роботи з ветеранами
І квартал
1. Про хід виконання Комплексної програми соціального захисту населення Теплицького району на 20172020 роки.
2. Про соціальний захист учасників АТО, членів їх родин та тимчасово переселених громадян району.
ІІ квартал
1. Про хід виконання Програми розвитку медичної галузі Теплицького району за 2018 рік та стан
медичного обслуговування населення району.
2. Звіт про роботу Територіального центру соціального обслуговування Теплицького району.
1.

ІІІ квартал
Про хід виконання Комплексної програми «Діти, молодь, сім»я» за 2018 рік.

2.

Про підготовку об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону
ІУ квартал

1.

Про роботу КНП «Теплицький центр первинної медичної допомоги» та КНП «Теплицька
ЦРЛ».
2. Звіт голови постійної комісії про проведену роботу.
2. Про затвердження плану роботи комісії на 2020 рік.
Постійна комісія з питань освіти, культури, духовного відродження, роботи з молоддю та спорту
І квартал

1. Про підсумки виконання Комплексної програми освітньої галузі Теплицького району за 2018 рік.
2. Про підсумки виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту у Теплицькому районі за 2018
рік.
ІІ квартал
1. Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році.
2. Про роботу постійної комісії з питань освіти, культури, духовного відродження, роботи з молоддю та
спорту.
ІІІ квартал
1. Про хід виконання районної програми розвитку культури Тепличчини за 2018 рік та роботу закладів
культури району.
2. Про стан підготовки закладів освіти району до нового навчального року.
ІУ квартал
Про стан протидії злочинності серед неповнолітніх, насильства в сім’ї, соціально - правового захисту
безпритульних та бездоглядних дітей.
Про план роботи комісії на 2020 рік.

1.
2.

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, регулювання і реформування земельних
відносин, комплексного розвитку населених пунктів,благоустрою, охорони природи
І квартал
1. Про сплату земельного податку та орендної плати.
ІІ квартал
1. Про сприяння інвестиційній діяльності та залученню іноземних інвестицій для створення робочих місць
(переробка сільськогосподарської продукції).
2. Про проведення двомісячника благоустрою населених пунктів району.
ІІІ квартал
1. Про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.
2. Про стан виконання Програми розроблення, оновлення містобудівної документації та популяризації
архітектурної діяльності у Теплицькому районі за 2018 рік.
3. Про стан використання та утримання водних об’єктів району.
ІУ квартал
1. Про ефективність використання, збереження, відтворення лісового фонду на території району та
проблеми, що виникають у ході реалізації цих питань.
2. Звіт голови постійної комісії районної ради про проведену роботу.
3. Про план роботи комісії на 2020 рік.
ІІІ. «Регуляторні акти, які планується розглянути в 2018 році»:
1. Про затвердження регуляторних актів.
Відповідальні:
Районна рада
І-ІУ квартал

2. Про внесення змін до регуляторних актів.
Відповідальні:
Районна рада
І-ІУ квартал

1.
2.
3.

ІУ. Організаційні заходи, які проводитиме районна рада, постійні комісії,
виконавчий апарат районної ради.
Участь у підготовці і проведенні сесій, постійних комісій районної ради.
Робота із депутатськими запитами, узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених
на сесіях районної ради, доведення їх до виконавців для вжиття заходів щодо реалізації та
інформування депутатів.
Організація і проведення в районі єдиного дня депутата.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Організація підготовки до проведення «Депутатського тижня», під час якого звітуватимуть
депутати районної ради перед виборцями, узагальнення інформації депутатів, пропозицій та
зауважень виборців.
Узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених під час проведення єдиного дня депутата та
депутатського тижня, доведення їх до виконавців для реалізації та інформування про вжиті заходи.
Участь у діяльності робочих груп з підготовки питань для розгляду на пленарних засіданнях ради.
Вивчення досвіду та практики роботи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.
Розгляд листів, заяв, скарг громадян з питань роботи органів місцевого самоврядування за
дорученням керівництва районної ради.
Участь у підготовці матеріалів до відзначення державних та професійних свят.
Участь у підготовці та проведенні навчання депутатів районної ради та посадових осіб органів
місцевого самоврядування (за окремим планом).
Участь в підготовці і проведенні громадських (депутатських) слухань.
Участь в підготовці і проведенні загальних зборів громадян за місцем проживання.
Висвітлення діяльності районної ради та органів місцевого самоврядування району на офіційному
сайті районної ради.
Проведення заходів щодо удосконалення форм і методів організаційного, правового,
інформаційного, аналітичного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів.
Організація підготовки та проведення в районній раді нарад, «круглих столів», ділових зустрічей
за участю депутатів районної ради, голів постійних комісій, керівників фракцій, депутатських груп
ради, керівників органів місцевого самоврядування району.

Голова районної ради

Т. Сокотнюк

