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ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Зарічненської районної ради

від 11 грудня 2019 року № 505

ПЛАН

роботи Зарічненської районної ради на 2020 рік

І.

Сесійна діяльність

Розглянути на сесіях районної ради:

І квартал

1. Про інформацію начальника Зарічненського відділення поліції Варашського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області про стан
законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати
діяльності на території Зарічненського району за друге півріччя 2019 року.
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2. Про інформацію керівника Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області про
стан законності, правопорядку та результати діяльності прокуратури на території
Зарічненського району у другому півріччі 2019 року.

3. Про звіт щодо виконання Програми економічного та соціального розвитку
Зарічненського району на 2019 рік, затвердженої рішенням районної ради від 19 грудня
2018 року № 377 зі змінами.

4. Про звіт щодо виконання районного бюджету за 2019 рік.

5. Про звіт щодо виконання Районної програми покращення діагностики, лікування та
профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік, затвердженої рішенням районної
ради від 26 червня 2019 року № 441.

6. Про хід виконання рішень районної ради:

- від 19 грудня 2018 року № 382 «Про програму «Розвитку первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини на 2018-2020 роки» зі змінами;

- від 02 серпня 2018 року № 351 «Про комплексну Програму енергоефективності
Зарічненського району на 2018-2025 роки»;

- від 19 грудня 2018 року № 388 «Про Стратегічний план дій з реформування системи
інституційного догляду і виховання дітей в Зарічненському районі на 2018-2026 роки»;

- від 19 грудня 2018 року № 383 «Про Районну програму розвитку міжнародного
співробітництва на 2019-2021 роки»;
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- від 08 листопада 2019 року № 474 «Про затвердження програми «Забезпечення
препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Зарічненського району
Рівненської області на 2019 рік».

ІІ квартал

1. Про звіт голови райдержадміністрації про стан виконання делегованих повноважень.

2. Про звіт головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Зарічненська
центральна районна лікарня» Зарічненської районної ради Рівненської області.

3. Звіт про роботу комунального підприємства «Сніжинка» за 2019 рік і пріоритетні
заходи підприємства на 2020 рік.

4. Про хід виконання рішень районної ради:

- від 19 грудня 2018 року № 386 «Про районну Програму інформатизації
Зарічненського району на 2019-2020 роки»;

- від 20 березня 2019 року № 422 «Про Програму підвищення ефективності виконання
повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної
політики та впровадження реформ у Зарічненському районі на 2019-2020 роки»;

- від 14 грудня 2016 року № 143 «Про районну програму військово-патріотичного
виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових
формуваннях на 2016-2020 роки»;
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- від 23 травня 2018 року № 324 «Про Програму розвитку малого і середнього
підприємництва у Зарічненському районі на 2018-2020 роки»;

- від 23 травня 2018 року № 325 «Про Районну програму забезпечення молоді житлом на
2018-2023 роки»;

5. Про продовження терміну дії рішення районної ради від 12 грудня 2012 року № 240
«Про затвердження Порядку відрахування до місцевого бюджету частини чистого
прибутку (доходу) господарськими організаціями, які перебувають у спільній власності
територіальних громад Зарічненського району» на 2019 рік.

6. Про зняття з контролю рішень районної ради, які виконані або втратили чинність.

ІІІ квартал

1. Про звіт голови Зарічненської районної ради сьомого скликання.

2. Звіт про діяльність постійних комісій Зарічненської районної ради сьомого скликання.

3. Про інформацію начальника Зарічненського відділення поліції Варашського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області про стан
законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати
діяльності на території Зарічненського району за перше півріччя 2020 року.

4. Про інформацію керівника Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області про
стан законності, правопорядку та результати діяльності прокуратури на території
Зарічненського району у першому півріччі 2020 року.
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5. Звіт про роботу комунальної установи «Зарічненський інклюзивно-ресурсний центр»
Зарічненської районної ради Рівненської області.

6. Про хід виконання рішень районної ради :

- від 23 травня 2018 року № 326 «Про Районну програму оздоровлення та відпочинку
дітей на період до 2022 року» зі змінами;

- від 17 травня 2017 року № 199 «Про районну програму «Діти Рівненщини» на 2017-2020
роки» зі змінами;

- від 26 червня 2019 року № 439 «Про районну комплексну програму соціальної
підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, на 2019 – 2022 роки»;

- від 26 червня 2019 року № 442 «Про Програму розвитку дорожнього господарства
Зарічненського району на 2019-2022 роки»;

- від 25 грудня 2015 року 322 «Про районну програму з мобілізаційної підготовки та
мобілізації на 2016-2020 роки»;

- від 23 травня 2018 року № 325 «Про Районну програму забезпечення молоді житлом на
2018-2023 року».

ІУ квартал
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1. Про Програму економічного та соціального розвитку Зарічненського району на 2021
рік.

2. Про Програму підтримки Зарічненського районного місцевого архіву Рівненської
області на 2021 рік.

3. Про районну програму морального та матеріального заохочення кращих трудових
колективів, працівників підприємств, установ, організацій району на 2021 рік.

4. Про районну програму фінансової підтримки депутатської діяльності Зарічненської
районної ради на 2021 рік.

5. Про Програму підтримки Зарічненської районної організації ветеранів України на 2021
рік.

6. Про районного бюджету на 2021 рік.

7. Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік.

8. Про визначення умов оплати праці голови та заступника голови районної ради на
2020 рік.

9. Про план роботи районної ради на 2021 рік.

Упродовж 2020 року
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1.Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік.

2.Про надання дозволу на списання основних засобів, що перебувають у спільній
власності територіальних громад району та знаходяться на балансі комунальних
закладів.

3. Про надання дозволу на відчуження майна, що перебуває у спільній власності
територіальних громад району та обліковується на балансі комунальних закладів.

4. Розгляд на сесіях районної ради питань, що ініційовані у міжсесійний період
райдержадміністрацією та іншими суб'єктами владних повноважень згідно вимог чинного
законодавства України та Регламенту роботи районної ради.

ІІ. Робота постійних комісій

(Постійні комісії проводять засідання відповідно до

планів роботи на 2020 рік )

ІІІ. Робота Президії районної ради

(Президія районної ради працює відповідно до
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плану роботи на 2020 рік)

ІУ. Організаційне забезпечення діяльності районної ради

1. Надання практичної і методичної допомоги місцевим радам у забезпеченні здійснення
повноважень.

Виконачий апарат районної ради.

Упродовж 2020 року.

2. Організаційно-методична допомога в проведенні навчань та семінарів сільських і
селищного голів, голови Локницької сільської об’єднаної територіальної громади,
секретарів місцевих рад та працівників їх виконавчих апаратів.

Виконачий апарат районної ради.

Упродовж 2020 року.

3. Організація проведення «Днів депутата» районної ради, виїзних засідань постійних
комісій та президії районної ради (за окремими планами).

Виконачий апарат районної ради.

Упродовж 2020 року.

4. Організаційно-методична допомога постійним комісіям та президії районної ради у
виконанні повноважень.
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Виконачий апарат районної ради.

Постійно.

5. Інформування населення району про роботу районної ради, її робочих органів та
оприлюднення прийнятих рішень.

Виконачий апарат районної ради.

Постійно.

6. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи органів місцевого самоврядування
з питань їх діяльності та виконання повноважень, визначених Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні» (за вибором).

Виконачий апарат районної ради.

Упродовж 2020 року.

7. Участь у підготовці та проведенні заходів щодо відзначення в районі державних та
професійних свят.

Виконачий апарат районної ради.

Упродовж 2020 року.

8. Підготовка та проведення заходів щодо відзначення в районі Дня місцевого
самоврядування.

Виконачий апарат районної ради.

Листопад-грудень.
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Заступник голови районної ради

Л.М. Філончук
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