УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
16 грудня 2016 року

8 сесія 7 скликання

Про план роботи Бершадської районної ради 7 скликання на 2017 рік
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», з метою системного забезпечення діяльності районної ради в 2017
році, районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план роботи Бершадської районної ради 7 скликання на 2017
рік (додається).
2. Доручити голові районної ради, постійним комісіям, президії районної
ради при необхідності вносити пропозиції щодо змін до плану роботи районної
ради на 2017 рік.
3. Перелік питань для розгляду на пленарних засіданнях районної ради на
2017 рік опубліковувати в районній газеті «Бершадський край» та висвітлювати
на офіційному веб-сайті Бершадської районної ради.
4. Головам постійних комісій районної ради, виконавчому апарату
районної ради з відповідними структурними підрозділами районної державної
адміністрації, районними установами і організаціями спільно забезпечити
виконання плану.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної
ради та голів постійних комісій районної ради.

Голова районної ради

М.Бурлака

Додаток
до рішення 8 сесії районної ради
7 скликання від 16 грудня 2016
року
ПЛАН
роботи Бершадської районної ради 7 скликання на 2017 рік
І. Перелік основних питань для розгляду
на пленарних засіданнях районної ради
Звіт голови районної державної адміністрації про виконання програми
соціально-економічного та культурного розвитку району в 2016 році.
2.
Звіт голови районної державної адміністрації про виконання районного
бюджету, витрачання коштів резервного фонду районного бюджету за 2016 рік.
3.
Звіт про виконання районного бюджету за перший квартал 2017 року.
4.
Про зняття з контролю рішень районної ради.
5.
Звіт постійної комісії районної ради з питань соціального захисту
населення і прав споживачів, зайнятості, роботи з ветеранами, охорони
здоров’я, материнства і дитинства.
6.
Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих у
міжсесійний період.
7.
Про роботу райдержадміністрації із реалізації заходів, викладених в
районних програмах щодо соціального захисту населення, прав і гарантій
малозабезпечених верств населення, соціального захисту ветеранів війни та
праці, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.
8.
Звіт голови районної державної адміністрації про здійснення місцевою
держадміністрацією делегованих їй районною радою повноважень.
9.
Про стан утримання доріг на території Бершадського району та хід
виконання рішення 4 сесії районної ради 7 скликання від 19 квітня 2016 року
«Про районну програму реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання
автомобільних доріг загального користування Бершадського району на 20162018 роки».
10.
Звіт постійної комісії районної ради з питань агропромислового розвитку,
реформування земельних відносин, охорони навколишнього середовища та
благоустрою населених пунктів.
11.
Про стан протидії злочинності серед неповнолітніх, насильства в сім’ї,
соціально-правового захисту безпритульних та бездоглядних дітей.
12.
Звіт про виконання районного бюджету за другий квартал 2017 року.
13.
Звіт постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської
діяльності і етики, гласності, зміцнення законності й правопорядку та взаємодії
з органами місцевого самоврядування.
14.
Про інформацію районного прокурора місцевої прокуратури та
начальника Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області щодо стану
законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та
результатів їх діяльності на території Бершадського району.
1.

Звіт про виконання районного бюджету за третій квартал 2017 року.
Звіт голови районної ради про свою діяльність за звітний період.
Про районний бюджет на 2018 рік.
Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на
2018 рік.
19.
Про затвердження плану роботи районної ради на 2018 рік.
15.
16.
17.
18.

ІІ. Питання для розгляду на засіданнях президії районної ради
1.
Узгодження пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається
внести на розгляд ради.
2.
Розгляд питань порядку денного сесій районної ради.
3.
Узгодження проектів рішень ради.
ІІІ. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях Координаційної
ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради
(за окремим планом)
ІV. Перелік основних питань для розгляду на засіданнях
постійних комісій районної ради
І квартал
Постійна комісія районної ради з питань регламенту, депутатської
діяльності і етики, гласності, зміцнення законності й правопорядку та
взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.
Про хід виконання рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від 23
лютого 2016 року «Про програму профілактики злочинності в Бершадському
районі на 2016-2020 роки»
2.
Про участь депутатів районної ради у роботі сесій районної ради
протягом 2016 року.
3.
Про виконання та зняття з контролю рішень районної ради.
Постійна комісія районної ради з питань бюджету та економічних реформ
1.
Про підсумки виконання районного бюджету за 2016 рік.
2.
Про хід виконання рішення 5 сесії районної ради 7 скликання від 24
червня 2016 року «Про Стратегію економічного і соціального розвитку
Бершадського району до 2020 року» (зі змінами).
3.
Про виконання та зняття з контролю рішень районної ради.
4.
Погодження змін до районного бюджету на 2017 рік, згідно проектів
розпоряджень голови райдержадміністрації.
Постійна комісія районної ради з питань агропромислового розвитку,
реформування земельних відносин, охорони навколишнього середовища та
благоустрою населених пунктів
1.
Про співпрацю районного центру зайнятості з райдержадміністрацією і
місцевими радами району стосовно залучення тимчасово непрацюючих
громадян до громадських робіт, завдання органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування щодо санітарно-екологічного стану населених
пунктів та їх благоустрою.
2.
Про виконання та зняття з контролю рішень районної ради.
3. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки (протягом кварталу, згідно надходжень листів відділу
Держгеокадастру у Бершадському районі).
Постійна комісія районної ради з питань соціального захисту населення
і прав споживачів, зайнятості, роботи з ветеранами, охорони здоров’я,
материнства і дитинства
1.
Про хід виконання рішення 41 сесії районної ради 6 скликання від 16
жовтня 2015 року «Про районну програму «Соціальний захист та соціальне
забезпечення населення на період 2016-2020 роки» (зі змінами).
2.
Звіт постійної комісії районної ради з питань соціального захисту
населення і прав споживачів, зайнятості, роботи з ветеранами, охорони
здоров’я, материнства і дитинства.
3.
Про стан пасажирських перевезень на території району.
4.
Про виконання та зняття з контролю рішень районної ради.
Постійна комісія районної ради з питань освіти, культури,
роботи з молоддю та духовного відродження
1.
Про хід виконання рішення 41 сесії районної ради 6 скликання від 16
жовтня 2015 року «Про районну програму реалізації Конвенції ООН про права
дитини на період 2016-2020 роки».
2.
Про хід виконання рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від 23
лютого 2016 року «Про районну програму харчування учнів загальноосвітніх
шкіл на 2016-2020 роки».
3.
Про хід виконання рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від 23
лютого 2016 року «Про районну програму «Шкільний автобус» на 2016-2020
роки».
4.
Про виконання та зняття з контролю рішень районної ради.
Постійна комісія районної ради з питань промисловості, регулювання
комунальної власності та приватизації
1.
Про стан доріг на території району та хід виконання рішення 4 сесії
районної ради 7 скликання від 19 квітня 2016 року «Про районну програму
реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг
загального користування Бершадського району на 2016-2018 роки».
2.
Про виконання та зняття з контролю рішень районної ради.
3.
Розгляд питань про надання в оренду приміщень, що належать до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Бершадського
району.
4.
Звіт завідувача комунального підприємства «Бершадський районний
трудовий архів» про діяльність підприємства та ефективне використання майна,
яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста
Бершадського району та майнового стану підприємства за 2016 рік.

5.
Про хід виконання рішення 24 сесії районної ради 6 скликання від 22
листопада 2013 року «Про районну програму збереження архівних фондів на
2014-2018 роки».
ІІ квартал
Постійна комісія районної ради з питань регламенту, депутатської
діяльності і етики, гласності, зміцнення законності й правопорядку та
взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.
Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку на території району.
2.
Про хід виконання рішення 5 сесії районної ради 7 скликання від 24
червня 2016 року «Про програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки
населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури
підрозділів пожежної охорони Бершадського району на 2016-2020 роки».
Постійна комісія районної ради з питань бюджету та економічних реформ
Про хід виконання рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 19
серпня 2016 року «Про програму залучення інвестицій та розвитку
промислового потенціалу Бершадського району на 2016-2020 роки».
2.
Про хід виконання рішення 7 сесії районної ради 7 скликання від 11
жовтня 2016 року «Про районну програму забезпечення виконання
Бершадською райдержадміністрацією повноважень делегованих Бершадською
районною радою на 2016-2017 роки».
3.
Погодження змін до районного бюджету на 2017 рік, згідно проектів
розпоряджень голови райдержадміністрації.
4.
Про хід виконання рішення 39 сесії районної ради 6 скликання від 03
липня 2015 року «Про районну програму удосконалення надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на
2015-2017 роки».
5.
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перший
квартал 2017 року.
1.

Постійна комісія районної ради з питань агропромислового розвитку,
реформування земельних відносин, охорони навколишнього середовища та
благоустрою населених пунктів
1.
Про хід виконання рішення 21 сесії районної ради 6 скликання від 14
червня 2013 року «Про програму будівництва (придбання) доступного житла в
Бершадському районі на 2013-2017 роки».
2.
Про стан та перспективи розвитку лісового господарства та
лісопереробної галузі Бершадського району.
3.
Звіт постійної комісії районної ради з питань агропромислового розвитку,
реформування земельних відносин, охорони навколишнього середовища та
благоустрою населених пунктів.

4. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки (протягом кварталу, згідно надходжень листів відділу
Держгеокадастру у Бершадському районі).
Постійна комісія районної ради з питань соціального захисту населення
і прав споживачів, зайнятості, роботи з ветеранами, охорони здоров’я,
материнства і дитинства
1.
Про хід виконання рішення 34 сесії районної ради 6 скликання від 23
грудня 2014 року «Про програму «Місцевих стимулів» для медичних
працівників первинної ланки у Бершадському районі на 2015-2017 роки».
2.
Про хід виконання рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від 23
лютого 2016 року «Про програму «Збереження здоров’я громадян – жителів
Бершадського району – запорука сталого економічного розвитку району на
2016-2020 роки» (зі змінами).
Постійна комісія районної ради з питань освіти, культури,
роботи з молоддю та духовного відродження
Про хід виконання рішення 4 сесії районної ради 7 скликання від 19
квітня 2016 року «Про районну програму розвитку культури та духовного
відродження на період до 2020 року».
2.
Про хід виконання рішення 17 сесії районної ради 6 скликання від 04
грудня 2012 року «Про районну програму «Обдарована дитина» на 2013-2017
роки» (зі змінами).
3.
Про хід виконання рішення 13 сесії районної ради 6 скликання від 20
квітня 2012 року «Про програму розвитку дошкільної освіти Бершадського
району на період до 2017 року».
1.

Постійна комісія районної ради з питань промисловості, регулювання
комунальної власності та приватизації
1.
Про забезпечення населення району якісною питною водою, перспективи
вирішення проблемних питань у сфері водопостачання та про хід виконання
рішення 13 сесії районної ради 6 скликання від 20 квітня 2012 року «Про
районну програму «Питна вода на 2012-2020 роки» (зі змінами).
2.
Звіт начальника комунального підприємства «Бершадське районне
архітектурне бюро» про діяльність підприємства та ефективне використання
майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста
Бершадського району та майнового стану підприємства за 2016 рік та перший
квартал 2017 року.
3.
Про хід виконання рішення 25 сесії районної ради 6 скликання від 24
грудня 2013 року «Про програму розвитку автомобільного транспорту в
Бершадському районі на 2014-2017 роки».
4. Розгляд питань про надання в оренду приміщень, що належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Бершадського району.

ІІІ квартал
Постійна комісія районної ради з питань регламенту, депутатської
діяльності і етики, гласності, зміцнення законності й правопорядку та
взаємодії з органами місцевого самоврядування
Про виконання депутатами районної ради Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад».
2.
Звіт постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської
діяльності і етики, гласності, зміцнення законності й правопорядку та взаємодії
з органами місцевого самоврядування.
1.

Постійна комісія районної ради з питань бюджету та економічних реформ
1.
Про хід виконання програми соціально-економічного та культурного
розвитку Бершадського району на 2017 рік за І перше півріччя поточного року.
2.
Погодження змін до районного бюджету на 2017 рік, згідно проектів
розпоряджень голови райдержадміністрації.
3.
Про хід виконання рішення 38 сесії районної ради 6 скликання від 15
квітня 2015 року «Про комплексну програму мобілізації зусиль Бершадської
районної ради, управлінь, відділів Бершадської районної державної
адміністрації, Бершадської міжрайонної державної податкової інспекції щодо
забезпечення надходжень до бюджетів всіх рівнів, створення комфортних умов
платникам податків та належне їх обслуговування на 2015-2017 роки».
Постійна комісія районної ради з питань агропромислового розвитку,
реформування земельних відносин, охорони навколишнього середовища та
благоустрою населених пунктів
1.
Про підведення підсумків роботи, проведеної органами виконавчої влади
та місцевого самоврядування щодо благоустрою населених пунктів.
2.
Про стан залучення інвестицій у сільськогосподарську галузь
Бершадського району.
3. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки (протягом кварталу, згідно надходжень листів відділу
Держгеокадастру у Бершадському районі).
Постійна комісія районної ради з питань соціального захисту населення
і прав споживачів, зайнятості, роботи з ветеранами, охорони здоров’я,
материнства і дитинства
1.
Про хід виконання рішення 21 сесії районної ради 6 скликання від 14
червня 2013 року «Про програму зайнятості населення Бершадського району на
період до 2017 року».
2.
Про хід виконання рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 19
серпня 2016 року «Про районну цільову соціальну програму профілактики,
діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2016-2020 роки».

3.
Про хід виконання рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 19
серпня 2016 року «Про районну цільову соціальну програму протидії ВІЛінфекції/СНІДУ на 2016-2018 роки».
Постійна комісія районної ради з питань освіти, культури,
роботи з молоддю та духовного відродження
Про хід виконання рішення 41 сесії районної ради 6 скликання від 16
жовтня 2015 року «Про районну програму «Захистимо дитинство» на період
2016-2020 роки» (зі змінами).
2.
Про хід виконання рішення 2 сесії районної ради 7 скликання від 22
грудня 2015 року «Про районну стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді Бершадського району на 2016-2020 роки».
3.
Про хід виконання рішення 17 сесії районної ради 6 скликання від 04
грудня 2012 року «Про районну програму «Вчитель» на період 2013-2017 роки.
1.

Постійна комісія районної ради з питань промисловості, регулювання
комунальної власності та приватизації
1.
Звіт директора комунального підприємства «Бершадська районна
кіномережа» про діяльність підприємства та ефективне використання майна,
яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста
Бершадського району та майнового стану підприємства за 2016 рік та перше
півріччя 2017 року.
2.
Про стан готовності об’єктів спільної власності територіальних громад
району до роботи в осінньо-зимовий період.
3. Розгляд питань про надання в оренду приміщень, що належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Бершадського району.
ІV квартал
Постійна комісія районної ради з питань регламенту, депутатської
діяльності і етики, гласності, зміцнення законності й правопорядку та
взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.
Про хід виконання рішення 19 сесії районної ради 6 скликання від 25
січня 2013 року «Про районну програму забезпечення поінформованості
населення та висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування в ЗМІ на 2013-2017 роки».
2.
Про затвердження плану роботи комісії на 2018 рік.
Постійна комісія районної ради з питань бюджету та економічних реформ
1.
Про стан сплати податків та наповнення місцевих бюджетів за 9 місяців
2017 року.
2.
Погодження змін до районного бюджету на 2017 рік, згідно проектів
розпоряджень голови райдержадміністрації.
3.
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за третій
квартал 2017 року.

4.
5.

Про проект районного бюджету на 2018 рік.
Про затвердження плану роботи комісії на 2018 рік.

Постійна комісія районної ради з питань агропромислового розвитку,
реформування земельних відносин, охорони навколишнього середовища та
благоустрою населених пунктів
1.
Про стан використання земельних ресурсів та дотримання вимог чинного
законодавства щодо встановлення та сплати орендної плати за землю на
території Бершадського району.
2.
Про хід виконання рішення 7 сесії районної ради від 11 жовтня 2016 року
«Про програму поводження з твердими побутовими відходами в Бершадському
районі на 2016-2018 роки».
3. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки (протягом кварталу, згідно надходжень листів відділу
Держгеокадастру у Бершадському районі).
4. Про затвердження плану роботи комісії на 2018 рік.
Постійна комісія районної ради з питань соціального захисту населення
і прав споживачів, зайнятості, роботи з ветеранами, охорони здоров’я,
материнства і дитинства
1.
Про надання територіальним центром соціального обслуговування
Бершадського району соціальних послуг громадянам.
2.
Про хід виконання рішення 34 сесії районної ради 6 скликання від 23
грудня 2014 року «Про районну програму соціального захисту
малозабезпечених верств населення на 2015-2017 роки».
3.
Про затвердження плану роботи комісії на 2018 рік.
Постійна комісія районної ради з питань освіти, культури,
роботи з молоддю та духовного відродження
1.
Про хід виконання рішення 29 сесії районної ради 6 скликання від 25
березня 2014 року «Про програму поліпшення кінообслуговування населення
Бершадського району на 2014-2017 роки».
2.
Про хід виконання рішення 2 сесії районної ради 7 скликання від 22
грудня 2015 року «Про районну програму організації та проведення
культурологічних заходів на 2016-2017 роки».
3.
Про хід виконання рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 19
серпня 2016 року «Про районну програму «Сільська школа» на 2016-2020
роки».
4.
Про затвердження плану роботи комісії на 2018 рік.
Постійна комісія районної ради з питань промисловості, регулювання
комунальної власності та приватизації
1.
Про належне утримання майна спільної власності територіальних громад
району, шляхи підвищення ефективності його використання та збільшення
надходжень до бюджету (спільно з постійною комісією районної ради з питань
бюджету та економічних реформ).

Звіт директора комунальної організації «Бершадська районна дитячоюнацька спортивна школа «Ровесник» про діяльність організації та ефективне
використання майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, міста Бершадського району та майнового стану підприємства за 2016 рік
та 9 місяців 2017 року.
3.
Розгляд питань про надання в оренду приміщень, що належать до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Бершадського
району.
4.
Про затвердження плану роботи комісії на 2018 рік.
2.

V. Заплановані до проведення організаційні заходи районної ради, президії,
постійних комісій та виконавчого апарату районної ради
1.
Участь у підготовці і проведенні сесій, засідань постійних комісій та
президії районної ради.
2.
Участь у підготовці матеріалів для проведення засідань Координаційної
ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради.
3.
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.
4.
Узагальнення інформації депутатів, пропозицій та зауважень виборців.
5.
Сприяння редакції районної газети «Бершадський край» у підготовці
матеріалів про діяльність місцевих рад, депутатів та посадових осіб органів
місцевого самоврядування.
6.
Вивчення досвіду та практики роботи органів місцевого самоврядування,
депутатів місцевих рад.
7.
Розгляд листів, заяв, скарг громадян з питань роботи органів місцевого
самоврядування за дорученням керівництва районної ради.
8.
Участь у підготовці матеріалів до відзначення державних та професійних
свят.
9.
Забезпечення участі у навчанні депутатів районної ради та посадових осіб
органів місцевого самоврядування у обласному центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (за
окремим планом).
10. Аналіз виконання прийнятих рішень сесій районної ради, які знаходяться
на контролі в постійних комісіях.
11. Участь у загальних зборах громадян за місцем проживання.
12. Виїзди в сільські ради з метою надання практичної допомоги у
проведенні звітів депутатів місцевих рад, розробці і прийнятті програм
розвитку територіальних громад та вивченню стану виконання рішень
Координаційної ради при голові районної ради.
13. Участь у проведенні виїзних прийомів голови районної ради та депутатів
районної ради до територіальних громад району.
14. Аналіз звернень до районної ради та районної ради до місцевих і
центральних органів виконавчої влади та відповідей, які на них надійшли.

15. Проведення щорічної оцінки виконання посадових інструкцій, обов’язків
та доручень працівниками виконавчого апарату районної ради.
16. Сприяння та надання методичної допомоги органам місцевого
самоврядування під час проведення позачергових виборів депутатів місцевих
рад та міського і сільських голів.
17. Висвітлення діяльності районної ради, постійних комісій на офіційному
веб-сайті районної ради.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

М.Грабчак

