Барвінківська районна рада
Харківської області
ІІІ сесія VІ скликання
РІШЕННЯ
Від „ 30 ” грудня 2010 року

№ 38 - VІ

Про затвердження плану роботи районної ради на 2011 рік

Відповідно до п.1.6. ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”
районна рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити план роботи районної ради на 2011 рік (додається).
2. Постійним комісіям районної ради здійснювати контроль за виконанням рішення
районної ради та власних рішень.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради
Балясу Н.В. та голів постійних комісій районної ради.

Голова районної ради

В.С. Щолок

2
Додаток до рішення районної ради
№ 38 - VІ від 30 грудня 2010 року
(ІІІ сесія VІ скликання)

ПЛАН РОБОТИ РАЙОННОЇ РАДИ НА 2011 РІК

№
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6

1.7

1.8

1.5.

1.6.

Зміст

Термін
Відповідальний за підготовку
виконання
2
3
4
РОЗДІЛ 1
Питання для розгляду на сесіях районної ради
Звіт голови райдержадміністрації про
І квартал, Апарат райдержадміністрації, голови
виконання
програми
соціальнолютийпостійних комісій
економічного розвитку району на 2010 рік .
березень
Про
затвердження
звіту
виконання
І квартал
райдержадміністрація,
районного бюджету за 2010 рік
лютийрайфінуправління, постійна комісія з
березень
питань бюджету, фінансів,
соціально-економічного розвитку,
соціального захисту, зайнятості та
праці
Про затвердження Програми економічного І квартал, райдержадміністрація, управління
та соціального розвитку району на 2011 рік
січеньекономіки, , постійна комісія з питань
лютий
бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, соціального
захисту, зайнятості та праці
Про затвердження Програми соціального І квартал, райдержадміністрація, управління
захисту населення району на 2011рік
січеньпраці та соціального захисту
лютий
населення, , постійна комісія з
питань бюджету, фінансів,
соціально-економічного розвитку,
соціального захисту, зайнятості та
праці
Про затвердження
районної Програми І квартал, Райдержадміністрація, відділ освіти,
«Шкільний автобус »на2011-2015 роки
січеньпостійна комісія з гуманітарних
лютий
питань
Про затвердження районної Програми І квартал, Райдержадміністрація, центральна
«Цукровий діабет»на 2011-2013 роки
січеньрайонна лікарня ,
лютий
постійна комісія з гуманітарних
питань
Про затвердження районної програми по І квартал, Райдержадміністрація, служба у
виконанню «національного плану дій щодо
січеньсправах дітей РДА ,
реалізації Конвенції ООН про права
лютий
постійна комісія з гуманітарних
дитини »в Барвінківському районі на 2011питань
2016 роки
Про затвердження Програми розвитку І квартал, Райдержадміністрація, редакція
інформаційного простору Барвінківського
січеньгазети «Вісті Барвінківщини » ,
району на 2011-2015 роки
лютий
постійна комісія з гуманітарних
питань
Звіт голови районної ради
ІІ квартал виконавчий апарат районної ради,
квітеньпостійні комісії
червень
Про стан та перспективи розвитку ІІ квартал райдержадміністрація, управління
підприємництва в Барвінківському районі
квітеньекономіки, постійна комісія з питань
червень
бюджету, фінансів, соціально-

3
1.7.

Звіт редактора
Барвінківщини”

районної

газети

“Вісті

ІІІ квартал
липеньвересень

1.8.

Про проект районного бюджету на 2012 рік

ІV квартал
листопадгрудень

1.9.

Про план роботи районної ради на 2012 рік

ІV квартал,
листопадгрудень

економічного розвитку, соціального
захисту, зайнятості та праці
редакція районної газети “Вісті
Барвінківщини”, постійна комісія з
питань функціонування та розвитку
гуманітарної сфери
райдержадміністрація,
райфінуправління, постійна комісія з
питань бюджету, фінансів,
соціально-економічного розвитку,
соціального захисту, зайнятості та
праці
виконавчий апарат райради, постійні
комісії

РОЗДІЛ 2
Питання для розгляду на сесіях районної ради у порядку контрою
Про хід виконання Комплексної програми
надання соціальних послуг дітям та молоді
Барвінківського району на 2006-2010 роки
Барвінківським
районним
центром
соціальних служб для молоді затвердженої
рішенням 24 сесії райради 4 скликання від
21.12..2005 р.
Про хід виконання Програми розвитку
земельних відносин та охорони земель у
Барвінківському районі на 2006-2010 роки,
затвердженої рішенням 5 сесії райради від
03.08.2006р.
Про хід виконання Програми “Здорова
мати-здорова дитина” на 2006-2010 роки,
затвердженої рішенням 2 сесії райради від
31.05.2006 р.
Про хід виконання районної програми
індивідуального житлового будівництва на
селі “Власний дім” на 2006-2010 роки,
затвердженої рішенням 5 сесії райради від
03.08.2006 р.

І квартал
січеньберезень

райдержадміністрація, РЦССМ,
постійна комісія з питань
функціонування та розвитку
гуманітарної сфери

І квартал
січеньберезень

райдержадміністрація, управління
земельних ресурсів, постійна комісія
з питань розвитку АПК та земельних
відносин

І квартал
січеньберезень

2.5.

Про хід виконання районної екологічної
програми на 2006-2010 роки, затвердженої
рішенням 5 сесії райради від 03.08.2006р.

І квартал
січеньберезень

2.6

Про виконання районної програми “Питна
вода” на 2006-2010 роки, затвердженої
рішенням 4 сесії райради від 31.10.2006р.

І квартал
січеньберезень

2.7.

Про хід виконання Програми газифікації
Барвінківського району на 2006-2010 роки,
затвердженої рішенням 2 сесії райради від
31.05.2006 р.

І квартал
січеньберезень

2.8.

Про хід виконання Комплексної програми

І квартал

райдержадміністрація, центральна
районна лікарня, постійна комісія з
питань функціонування та розвитку
гуманітарної сфери
райдержадміністрація, відділ ЖКГ та
розвитку інфраструктури, відділ
містобудування та архітектури,
постійна комісія з питань
функціонування та розвитку ЖКГ,
будівництва, транспорту, зв”язку
райдержадміністрація, відділ ЖКГ та
розвитку інфраструктури, постійна
комісія з питань розвитку АПК та
земельних відносин
райдержадміністрація, відділ ЖКГ та
розвитку інфраструктури, постійна
комісія з питань функціонування та
розвитку ЖКГ, будівництва,
транспорту, зв”язку
райдержадміністрація, відділ ЖКГ та
розвитку інфраструктури, відділ
містобудування та архітектури,
постійна комісія з питань
функціонування та розвитку ЖКГ,
будівництва, транспорту, зв”язку
райдержадміністрація, управління

2.1.

2.2

2.3

2.4.

І квартал
січеньберезень

4
розвитку
сільського
господарства
Барвінківського району на 2006-2010 рр.,
затвердженої рішенням 5 сесії райради від
03.08.2006 р. (з внесеними змінами і
доповненнями на ХІІІ сесії 26.06.2007р. і
ХVІІ сесії 21.12.2007р.)
Про хід виконання районної програми
стабілізації та розвитку тваринництва на
2006 - 2010 роки, затвердженої рішенням 3
сесії райради від 22.06.2006 р

січеньберезень

агропромислового розвитку,
управляння економіки РДА, постійна
комісія з питань функціонування та
розвитку АПК, земельних відносин

І квартал
січеньберезень

2.10.

Про хід виконання дострокової програми
розвитку
особистих
селянських
господарств громадян у районі на період
до 2010 року, затвердженої рішенням 14
сесії райради 4 скликання від 29.07.2004р.

І квартал
січеньберезень

райдержадміністрація, управління
агропромислового розвитку,
управляння економіки РДА, постійна
комісія з питань функціонування та
розвитку АПК, земельних відносин
райдержадміністрація, управління
агропромислового розвитку,
управляння економіки РДА, постійна
комісія з питань функціонування та
розвитку АПК, земельних відносин

2.11.

Про хід виконання Програми розвитку і
реформування
житлово-комунального
господарства Барвінківського району на
2005-2010 роки, затвердженої рішенням 28
сесії райради від 28.07.2005 р.

І квартал
січеньберезень

2.12.

Про
хід
виконання
Програми
удосконалення
медичної
допомоги
жителям сільської місцевості на засадах
сімейної медицини
до
2010
року,
затвердженої рішенням 2 сесії райради від
31.05.2006р.

І квартал
січеньберезень

2.13.

Про
хід
виконання
Програми
попередження і раннього виявлення
природних та спадкових хвороб на району
на 2005-2010 роки, затвердженої рішенням
26 сесії райради 5 скликання від
21.12.2005 р.
Про хід виконання Програми розвитку
дорожнього комплексу району на 20062010 роки (зі змінами), затвердженої
рішенням 2 сесії райради 5 скликання від
31.05.2006 р.

І квартал
січеньберезень

центральна районна лікарня,
постійна комісія з питань
функціонування та розвитку
гуманітарної сфери

І квартал
січеньберезень

2.15.

Про хід виконання Комплексної програми
профілактики
злочинності
в
Барвінківському районі та зміцнення
матеріально-технічної бази, соціального
захисту працівників РВ УМВС України в
Харківській області на 2006-2010 роки,
затвердженої рішенням 28 сесії райради 4
скликання від 08.02.2006 р

І квартал
січеньберезень

2.16.

Про
хід
виконання
Програми
енергозбереження міста та району на
2003-2019 роки, затвердженої рішенням 8
сесії райради від 25.07.2003р.

І квартал
січеньберезень

райдержадміністрація, відділ
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, постійна
комісія з питань функціонування та
розвитку ЖКГ, будівництва,
транспорту, зв’язку
райдержадміністрація,Барвінківській
РВУМВС України в Харківській обл..
постійна комісія з питань законності,
правопорядку,депутатської
діяльності та етики та з питань
взаємодії та розвитку місцевого
самоврядування спільної власності
територіальних громад міста та сіл
району
райдержадміністрація, відділ
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, , постійна
комісія з питань функціонування та
розвитку ЖКГ, будівництва,
транспорту, зв’язку

2.9.

2.14.

райдержадміністрація, відділ
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, , постійна
комісія з питань функціонування та
розвитку ЖКГ, будівництва,
транспорту, зв’язку
центральна районна лікарня,
постійна комісія з питань
функціонування та розвитку
гуманітарної сфери

5
2.17.

Про хід виконання Програми очистки русла
річки Сухий Торець Барвінківського району
на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням
2 сесії райради від 31.05.2006 р.

І квартал
січеньберезень

2.18

Про хід виконання програми роботи з
кадрами, підготовки та залучення молоді
до державної служби, служби в органах
місцевого самоврядування, створення
умов для їх професійного зростання та
заохочення трудових колективів, окремих
працівників за вагомий внесок у соціальноекономічний розвиток району на 2007-2010
роки, затвердженої рішенням 6 сесії
райради від 31.10.2006р.

І квартал
січеньберезень

райдержадміністрація, відділ
архітектури та містобудування,
постійна комісія з питань
функціонування та розвитку ЖКГ,
будівництва, транспорту, зв’язку
райдержадміністрація,.
постійна комісія з питань законності,
правопорядку,депутатської
діяльності та етики та з питань
взаємодії та розвитку місцевого
самоврядування спільної власності
територіальних громад міста та сіл
району

2.19

Про хід виконання програми розвитку
фізичної культури в Барвінківському районі
на 2007-2011 роки затвердженої рішенням
10 сесії райради від 28.02.2007р.

І квартал
січеньберезень

райдержадміністрація, постійна
комісія з питань функціонування та
розвитку гуманітарної сфери

2.20

Про хід виконання програми створення
матеріального резерву для запобігання,
ліквідації
надзвичайних
ситуацій
техногенного і природного характеру та їх
наслідків у Барвінківському районі на 20072010 роки затвердженої рішенням 13 сесії
райради від 26.06.2007 р.

І квартал
січеньберезень

2.21

Про хід виконання Програми «Онкологія
»на
2007-2010
роки
затвердженої
рішенням 10 сесії райради від 28.02.2007р.

І квартал
січеньберезень

2.22

Про хід виконання Програми боротьби із
захворюванням на туберкульоз серед
населення Барвінківського району на 20062010 роки, затвердженої рішенням 2 сесії
райради від 31.05.2006 р.
Про хід виконання Програми допризовної
підготовки,
військово-патріотичного
виховання молоді та призову громадян на
строкову
військову
службу
в
Барвінківському району на 2009-2012 роки,
затвердженої рішенням 22 сесії райради
від 24.10.2008 р.
Про хід виконання районної програми
забезпечення молоді житлом до 2012 року,
затвердженої рішенням 5 сесії райради від
03.08.2006 р.

ІІ квартал
квітеньчервень

райдержадміністрація, відділ з НС
РДА, РВ ГУМНС України
постійна комісія з питань законності,
правопорядку,депутатської
діяльності та етики та з питань
взаємодії та розвитку місцевого
самоврядування спільної власності
територіальних громад міста та сіл
району
центральна районна лікарня,
постійна комісія з питань
функціонування та розвитку
гуманітарної сфери
центральна районна лікарня,
постійна комісія з питань
функціонування та розвитку
гуманітарної сфери

Про хід виконання районної програми
“Дошкільна освіта” на 2007-2011 роки,
затвердженої рішенням 14 сесії райради
від 10.08.2007 р.
Про хід виконання Програми розвитку
позашкільних
навчальних
закладів

ІІ квартал
квітеньчервень

2.23

2.24

2.25

2.26

ІІ квартал
квітеньчервень

райдержадміністрація,
райвійськкомат, постійна комісія з
питань функціонування та розвитку
гуманітарної сфери

ІІ квартал
квітеньчервень

райдержадміністрація, відділ ЖКГ та
розвитку інфраструктури, відділ
містобудування та архітектури,
постійна комісія з питань
функціонування та розвитку ЖКГ,
будівництва, транспорту, зв”язку
райдержадміністрація, відділ освіти,
постійна комісія з питань
функціонування та розвитку
гуманітарної сфери
райдержадміністрація, відділ освіти
райдержадміністрації, постійна

ІІ квартал
квітень-
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Барвінківського району на 2009-2011 роки,
затвердженої рішенням 28 сесії райради
від 10.09.2009 р.

червень

комісія з питань функціонування та
розвитку гуманітарної сфери

2.27

Про хід виконання Програми запобігання ІІ квартал
загибелі людей на водних об'єктах району квітеньна 2006-2011 роки, затвердженої рішенням червень
17 сесії райради від 21.12.2007 р.

райдержадміністрація, відділ з НС
РДА, РВ ГУМНС України
постійна комісія з питань законності,
правопорядку,депутатської
діяльності та етики та з питань
взаємодії та розвитку місцевого
самоврядування спільної власності
територіальних громад міста та сіл
району

2.28

Про хід виконання Програми забезпечення ІІ квартал
цивільного захисту населення і території квітеньрайону від НС, техногенних, природного та червень
військового характеру на період до 2010
року, із доповненнями, затвердженої
рішенням 2 сесії райради 5 скликання від
31.05.2006 р.

райдержадміністрація, відділ з НС
РДА, РВ ГУМНС України
постійна комісія з питань законності,
правопорядку,депутатської
діяльності та етики та з питань
взаємодії та розвитку місцевого
самоврядування спільної власності
територіальних громад міста та сіл
району

2.29

Про хід виконання Програми реалізації ІІ квартал
державної політики з питань дітей, молоді, квітеньжінок та сімей у Барвінківському районі на червень
2009-2012 роки, затвердженої рішенням 25
сесії райради від 10.02.2009 р.
Про хід виконання Програми зайнятості ІІ квартал
населення Барвінківського району на 2010квітень2011р, затвердженої рішенням 34 сесії від
червень
12.05.2010р
Про хід виконання Програми « Вчитель » ІІІ квартал
на
2003-2012 роки ,затвердженої
липеньрішенням
24 сесії 5 скликання від
вересень
28.12.2002р.
Про хід виконання Програми « Ліси ІІІ квартал
Барвінківщини
»на
2003-2012
роки,
липеньзатвердженої рішенням 24 сесії 5
вересень
скликання від 28.12.2002р.
Про хід виконання Програми розвитку і ІІІ квартал
використання
російської
мови
в
липеньБарвінківському районі на 2007-2012 роки
вересень
рішенням 14 сесії райради 5 скликання від
10.08.2007 р.
Про хід виконання Програми розвитку ІІІ квартал
донорства крові та її компонентів на 2008липень2012 роки, затвердженої рішенням 19 сесії
вересень
райради від 29.02.2008р.
Про хід виконання районної Програми ІІІ квартал
забезпечення профілактики, допомоги та
липеньлікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
вересень
на 2009-2011 роки, затвердженої рішенням
32 сесії райради від 24.10.2008р.
Про хід виконання Програми організації ІІІ квартал,
відпочинку та оздоровлення дітей району
липеньна 2009-2012 роки, затвердженої рішенням
вересень

райдержадміністрація, відділ у
справах сім”ї та молоді, постійна
комісія з питань функціонування та
розвитку гуманітарної сфери

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

райдержадміністрація, районний
центр зайнятості, постійна комісія з
питань функціонування та розвитку
гуманітарної сфери
райдержадміністрація, відділ освіти
райдержадміністрації, постійна
комісія з питань функціонування та
розвитку гуманітарної сфери
райдержадміністрація, постійна
комісія з питань розвитку АПК та
земельних відносин
райдержадміністрація, відділ освіти
райдержадміністрації, постійна
комісія з питань функціонування та
розвитку гуманітарної сфери
райдержадміністрація, центральна
районна лікарня, постійна комісія з
питань функціонування та розвитку
гуманітарної сфери
райдержадміністрація, центральна
районна лікарня, постійна комісія з
питань функціонування та розвитку
гуманітарної сфери
райдержадміністрація, відділ сім’ї та
молоді райдержадміністрації,
постійна комісія з питань
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25 сесії райради від 10.02.2009 р.

функціонування та розвитку
гуманітарної сфери
райдержадміністрація, відділ
культури і туризму
райдержадміністрації, постійна
комісія з питань функціонування та
розвитку гуманітарної сфери
райдержадміністрація, редакція
районної газети ”Вісті
Барвінківщини”, постійна комісія з
питань функціонування та розвитку
гуманітарної сфери

2.37

Про хід виконання Програми розвитку
культури в Барвінківському районі на 20092011 роки, затвердженої рішенням 25 сесії
райради 5 скликання від 24.03.2009 р.

ІІІ квартал,
липеньвересень

2.38

Про хід виконання Програми розвитку
інформаційного простору Барвінківського
району на 2011-2012 роки, затвердженої
рішенням 3 сесії райради 6 скликання

ІІІ квартал,
липеньвересень

2.39

Про хід виконання районної Програми
забезпечення руху на автомобільних
дорогах, вулицях міста, інших населених
пунктах і залізничних переїздах на 20082012 роки, затвердженої рішенням 19 сесії
райради від 29.02.2008р.

ІІІ квартал
липеньвересень

2.40

Про хід виконання Програми зайнятості
населення Барвінківського району на 20102011р, затвердженої рішенням 34 сесії від
12.05.2010р

ІІІ квартал
липеньвересень

2.41.

Про хід виконання Програми “Шкільний
автобус” на 2011-2015 роки, затвердженої
рішенням 3 сесії райради 6 скликання

ІV квартал
жовтень грудень

2.42.

Про хід виконання Комплексної Програми
„Цукровий діабет ” на 2011-2013 роки,
затвердженої рішенням 3 сесії райради 6
скликання

ІV квартал
жовтень грудень

2.43.

Про хід виконання
районної програми
«Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини »на 20112016 рокирішенням 3 сесії райради 6
скликання

ІV квартал
жовтень грудень

райдержадміністрація, відділ освіти,
постійна комісія з питань
функціонування та розвитку
гуманітарної сфери

2.44.

Про хід виконання Програми економічного
та соціального розвитку району на 2011 рік

ІV квартал
жовтень грудень

2.45.

Про хід виконання Програми соціального
захисту населення району на 2011рік

ІV квартал
жовтень грудень

райдержадміністрація, управління
економіки, постійна комісія з питань
бюджету, фінансів , соціальноекономічного розвитку, соціального
захисту, зайнятості та праці
райдержадміністрація, управління
праці та соціального захисту
населення, , постійна комісія з
питань бюджету, фінансів ,
соціально-економічного розвитку,
соціального захисту, зайнятості та
праці та постійна комісія з питань
функціонування та розвитку
гуманітарної сфери

райдержадміністрація, відділ
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, ВДАІ в
Барвінківському районі, постійна
комісія з питань функціонування та
розвитку ЖКГ, будівництва,
транспорту, зв’язку
райдержадміністрація, районний
центр зайнятості, постійна комісія з
питань функціонування та розвитку
гуманітарної сфери та постійна
комісія з питань бюджету, фінансів ,
соціально-економічного розвитку,
соціального захисту, зайнятості та
праці
райдержадміністрація, відділ освіти,
постійна комісія з питань
функціонування та розвитку
гуманітарної сфери
райдержадміністрація, центральна
районна лікарня, постійна комісія з
питань функціонування та розвитку
гуманітарної сфери
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РОЗДІЛ 3
Питання для розгляду на засіданнях постійних комісій
Постійна комісія з питань бюджету ,
фінансів,соціально-економічного
розвитку,соцзахисту,зайнятості та праці
Про хід виконання районного бюджету за
2010 рік та затвердження звіту його
виконання.
Про хід виконання районного бюджету за І
квартал, І півріччя, 9 місяців 2010 року
Про внесення змін і доповнень до рядку
районних цільових програм з фінансових
питань

І квартал
січеньлютий
ІІ-ІV
квартали
І квартал
січеньберезень,
постійно
ІІ-ІV
квартали

Халєєв О.А. ,голова комісії,
райдержадміністрація
,райфінуправління

3.4.

Про Програму економічного і соціального
розвитку району на 2011 рік

3.5.

Про
Програму
соціального
населення району на 2011рік

3.6.

Про звіт голови райдержадміністрації про
виконання Програми економічного та
соціального розвитку району на 2010 рік
Про виконання Програми соціального
захисту населення району за 2010 рік

І квартал
січеньберезень
І квартал
січеньберезень
І квартал
лютийберезень
ІІ квартал
квітень

Халєєв О.А. , голова постійної комісії
управління економіки
райдержадміністрації
Халєєв О.А.., голова постійної
комісії, управління праці та
соціального захисту населення
Халєєв О.А.., голова постійної
комісії, управління економіки

3.1.

3.2.
3.3.

3.7

3.8.
3.9.

3.10.

3.11

3.12.
3.13.

3.14.

3.15.

захисту

Про хід виконання Програми соціальноекономічного розвитку району на 2010 рік
Про хід виконання Програми соціального
захисту населення на 2010 рік
Про хід виконання Програми зайнятості
населення барвінківського району на 20102011 роки
Про проект районного бюджету на 2012рік
Про проект плану роботи районної ради на
2012 рік
Про проект плану соціально-економічного
розвитку району на 2011 рік
Про проект плану роботи районної ради на
2012 рік

ІІІ квартал
липень
ІІІ квартал
липеньвересень
ІІІ квартал
липеньвересень
ІV квартал
ІV квартал
ІV квартал
листопадгрудень
ІV квартал
листопадгрудень

Постійна комісія з питань законності
правопорядку депутатської
діяльності та з питань взаємодії та
розвитку органів місцевого
самоврядування, спільної власності
територіальних громад міста та сіл
району
Про
питання
спільної
власності І-ІV квартал
територіальних громад міста та сіл району

начальники відділів , управлінь
райдержадміністрації, члени
постійної комісії

. Халєєв О.А.,, голова постійної
комісії, управління праці та
соціального захисту населення
Халєєв О.А.., голова постійної
комісії, управління економіки
Халєєв О.А.,, голова постійної комісії
управління праці та соціального
захисту населення
Халєєв О.А.,, голова постійної комісії
управління праці та соціального
захисту населення, РЦЗ
начальники відділів , управлінь
райдержадміністрації, члени
постійної комісії
виконавчий апарат районної ради
Халєєв О.А.., голова постійної
комісії, управління економіки
Халєєв О.А.., голова постійної комісії
виконавчий апарат районної ради

Васильєв В.І.., голова постійної
комісії, райдержадміністрація, відділ
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3.16.
3.17.

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22.
3.23.

3.24.

Про звіт голови районної ради
Про хід виконання програми роботи з
кадрами, підготовки та залучення молоді
до державної служби, служби в органах
місцевого самоврядування, створення
умов для їх професійного зростання та
заохочення трудових колективів, окремих
працівників за вагомий внесок у соціальноекономічний розвиток району на 2007-2010
роки,
Про хід виконання Комплексної програми
профілактики
злочинності
в
Барвінківському районі та зміцнення
матеріально-технічної бази, соціального
захисту працівників РВ УМВС України в
Харківській області на 2006-2010 роки,

ІІ квартал
І квартал
січеньберезень

ЖКГ та розвитку інфраструктури,
виконавчий апарат районної ради
виконавчий апарат районної ради
Васильєв В.І, голова постійної
комісії, відділи
райодержадміністрації

І квартал
січеньберезень

сектор взаємодії з правоохоронними
органами райдержадміністрації, РВ
УМВСУ України в Харківській області

Про хід виконання програми створення
І квартал
матеріального резерву для запобігання,
січеньліквідації
надзвичайних
ситуацій
березень
техногенного і природного характеру та іх
наслідків у Барвінківському районі на 20072010 роки
Про хід виконання Програми запобігання ІІ квартал
загибелі людей на водних об'єктах району квітеньна 2006-2011 роки
червень
Про хід виконання Програми забезпечення
цивільного захисту населення і території
району від НС, техногенних, природного та
військового характеру на період до 2010
року, із доповненнями,
Про проект плану роботи районної ради на
2012 рік
Про
питання визначення повноважень
депутатів районної ради замісто вибулих
Про стан використання комунального
майна спільної власності зданого в оренду
Постійна комісія з функціонування та
розвитку АПК, земельних відносин
Про хід виконання Програми розвитку
земельних відносин та охорони земель у
Барвінківському районі на 2006-2010 роки
Про хід виконання районної екологічної
програми на 2006-2010 роки.

ІV квартал

виконавчий апарат районної ради

І-ІV квартал

виконавчий апарат районної ради,
районна територіальна виборча
комісія
виконавчий апарат районної ради,
відділ ЖКГ та розвитку
інфраструктури

І-ІІ
квартали

3.27.

Про хід виконання Комплексної програми
розвитку
сільського
господарства
Барвінківського району на 2006-2010 рр., з

3.28.

Про хід виконання районної програми
стабілізації та розвитку тваринництва на
2006 - 2010 роки

І квартал
січень
березень

3.26.

Васильєв В.І. голова постійної комісії
райдержадміністрація, відділ з НС
РДА, РВ ГУМНС України

ІІ квартал Васильєв В.І. голова постійної комісії
квітеньрайдержадміністрація, відділ з НС
червень
РДА, РВ ГУМНС України

І квартал
січень
березень
І квартал
січень
березень
І квартал
січень
березень

3.25.

Васильєв В.І. голова постійної комісії
райдержадміністрація, відділ з НС
РДА, РВ ГУМНС України

управління земельних ресурсів,
Войтенко В.В., заступник голови
постійної комісії
райдержадміністрація, відділ ЖКГ та
розвитку інфраструктури
.Гражданов Р.А., , голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
управління агропромислового
розвитку, управління економіки
Гражданов Р.А., голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
управління агропромислового
розвитку, управління економіки
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3.29.

3.30

3.31.

3.32.

Про
хід
виконання
довгострокової
І квартал
програми розвитку особистих селянських
січень
господарств громадян у районі на період
березень
до 2010 року
Про хід виконання Програми « Ліси ІІІ квартал
Барвінківщини
»на
2003-2012
роки,
липеньзатвердженої
вересень
Про земельні питання
І-ІV квартал

Постійна комісія з питань
функціонування та розвитку ЖКГ,
будівництва, транспорту, зв’язку
Про виконання районної програми “Питна
вода” на 2006-2010 роки,

І квартал
січеньберезень
І квартал
січеньберезень

3.33.

Про хід виконання Програми газифікації
Барвінківського району на 2006-2010 роки
(зі змінами)

3.34.

Про хід виконання районної програми
індивідуального житлового будівництва на
селі “Власний дім” на 2006-2010 роки
Про
хід
виконання
Програми
енергозбереження міста та району на
2003-2010 роки
Про хід виконання Програми розвитку і
реформування
житлово-комунального
господарства району на 2005-2010 роки
Про хід виконання Програми розвитку
дорожнього комплексу району на 20062010 роки (зі змінами),
Про хід виконання районної екологічної
програми на 2006-2010 роки, затвердженої
.
Про хід виконання районної програми
забезпечення молоді житлом до 2012 року,

І квартал
січеньберезень
І квартал
січеньберезень
І квартал
січеньберезень
І квартал
січеньберезень
І квартал
січеньберезень
ІІ квартал
квітеньчервень

Про хід виконання районної Програми
забезпечення руху на автомобільних
дорогах, вулицях міста, інших населених
пунктах, залізничних переїздах на 20082012 роки
Постійна комісія з питань
функціонування та розвитку
гуманітарної сфери
Про план соціально-економічного розвитку
району на 2010 рік

ІІІ квартал
липеньвересень

Про внесення змін до ряду районних
цільових програм з гуманітарних питань
щодо фінансування на 2011рік

І квартал
ІУ квартал

3.35.

3.36.

3.37

3.38

3.39.

3.40.

3.41.

3.42.

І квартал
лютийберезень

райдержадміністрація, управління
агропромислового розвитку,
управління економіки
.Гражданов Р.А., , голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
райдержадміністрація, управління
земельних ресурсів

Цомах С.І., голова постійної комісії,
райдержадміністрація, відділ ЖКГ та
розвитку інфраструктури
Цомах С.І., голова постійної комісії
райдержадміністрація, відділ
містобудування та архітектури
райдержадміністрації
райдержадміністрація, відділ ЖКГ та
розвитку інфраструктури, відділ
містобудування та архітектури
Цомах С.І., голова постійної комісії,
райдержадміністрація, відділ ЖКГ та
розвитку інфраструктури
Цомах С.І., голова постійної комісії
райдержадміністрація, відділ ЖКГ та
розвитку інфраструктури
Цомах С.І., голова постійної комісії
райдержадміністрація, відділ ЖКГ та
розвитку інфраструктури
Цомах С.І., голова постійної комісії
райдержадміністрація, відділ ЖКГ та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрація, відділ ЖКГ та
розвитку інфраструктури, відділ
містобудування та архітектури,
постійна комісія з питань
функціонування та розвитку ЖКГ,
будівництва, транспорту, зв”язку
Цомах С.І., голова постійної комісії
райдержадміністрація, відділ ЖКГ та
розвитку інфраструктури, ВДАІ в
Барвінківському районі, філія
„Барвінківський райавтодор”

Ткаченко П.Л.,голова постійної
комісії, управління економіки
райдержадміністрації, відділи і
управління РДА
Ткаченко П.Л.,голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
відділи, управління, центральна
районна лікарня
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3.43.

Про затвердження
районної Програми
«Шкільний автобус »на2011-2015 роки

3.44

Про затвердження районної Програми
«Цукровий діабет»на 2011-2013 роки

3.45

Про затвердження районної програми по
виконанню «національного плану дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права
дитини »в Барвінківському районі на 20112016 роки
Про затвердження Програми розвитку
інформаційного простору Барвінківського
району на 2011-2015 роки
Про звіт голови райдержадміністрації про
виконання
Програми економічного
і
соціального розвитку району на 2010 рік
щодо гуманітарних питань

І квартал,
січеньлютий

Ткаченко П.Л.,голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
відділи, управління,.
Ткаченко П.Л.,голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
відділи, управління, центральна
районна лікарня
Ткаченко П.Л.,голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
відділи, управління.

І квартал,
січеньлютий
І квартал
лютийберезень

Ткаченко П.Л.,голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
відділи, управління,редакція газети
райдержадміністрація, центральна
районна лікарня, відділи освіти,
культури і туризму

Про хід виконання Комплексної програми
надання соціальних послуг дітям та молоді
Барвінківського району на 2006-2010 роки
Барвінківським
районним
центром
соціальних служб для молоді затвердженої
Про
хід
виконання
Програми
удосконалення
медичної
допомоги
жителям сільської місцевості на засадах
сімейної медицини до 2010 року,
Про
хід
виконання
Програми
попередження і раннього виявлення
природних та спадкових хвороб на району
на 2005-2010 роки,
Про хід виконання Програми “Здорова
мати-здорова дитина” на 2006-2010 роки,

І квартал
січеньберезень

райдержадміністрація, відділ у
справах сім”ї та молоді

І квартал
січеньберезень

Ткаченко П.Л.,, голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
центральна районна лікарня

І квартал
січеньберезень

Ткаченко П.Л.,, голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
центральна районна лікарня

І квартал
січеньберезень
І квартал
січеньберезень
І квартал
січеньберезень
ІІ квартал
квітеньчервень

.Ткаченко П.Л.,, голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
центральна районна лікарня
райдержадміністрація, відділ освіти,
відділ з питань фізкультури і спорту,
відділ культури і туризму
Ткаченко П.Л.,, голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
центральна районна
Ткаченко П.Л.,, голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
центральна районна

ІІ квартал
квітеньчервень

райдержадміністрація, відділ у
справах сім”ї та молоді

3.46

3.47.

3.48.

3.49.

3.50

3.51

3.52.

3.53.

3.54.

3.55.

Про хід виконання програми розвитку
фізичної культури в Барвінківському районі
на 2007-2010 роки
Про хід виконання Програми «Онкологія
»на 2007-2010 роки
Про хід виконання Програми боротьби із
захворюванням на туберкульоз серед
населення Барвінківського району на 20062010 роки,
Про хід виконання Програми реалізації
державної політики з питань дітей, молоді,
жінок та сімей у Барвінківському районі на
2009-2012 роки

І квартал,
січеньлютий
І квартал,
січеньлютий

3.56.

Про хід виконання Програми „Дошкільна
освіта” на 2007-2011 роки

ІІ квартал

райдержадміністрація, відділ освіти

3.57.

Про хід виконання Програми допризовної
підготовки,
військово-патріотичного
виховання молоді та призову громадян на
строкову військову службу в районі на

ІІ квартал
квітеньчервень

райдержадміністрація,
райвійськкомат
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3.58.

3.59.

2009-2012 роки
Про хід Програми розвитку позашкільних
навчальних закладів району на 2009-2012
роки
Про хід виконання Програми зайнятості
населення Барвінківського району на 20102011 роки

ІІ квартал
ІІ квартал
квітеньчервень

райдержадміністрація, відділ освіти,
відділ з питань фізкультури і спорту,
відділ культури і туризму
Райдержадміністрація,РЦЗ

Про хід виконання Програми «Вчитель »на
2003-2012 роки
Про хід виконання Програми розвитку і
використання
російської
мови
в
Барвінківському районі на 2007-2012 роки
Про хід виконання Програми розвитку
культури в районі на 2006-2008 роки
Про хід виконання Програми організації
відпочинку та оздоровлення дітей району
на 2009-2012 роки
Про хід виконання районної Програми
забезпечення профілактики, допомоги та
лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
на 2009-2011 роки,
Про хід виконання Програми розвитку
донорства крові та її компонентів на 20082012 роки
Про хід виконання Програми розвитку
інформаційного простору Барвінківського
району на 2011-2012 роки,

ІІІ квартал

райдержадміністрація, відділ освіти

ІІІ квартал

райдержадміністрація, відділ освіти

ІІІ квартал

райдержадміністрація, відділ
культури і туризму
райдержадміністрація, відділ сім’ї та
молоді

3.67.

Про хід виконання Комплексної Програми
„Цукровий діабет” на 2008-2010 роки

ІV квартал

3.68.

Про хід виконання Програми “Шкільний ІV квартал
автобус” на 2008-2010 роки
Про хід виконання
районної програми ІV квартал райдержадміністрація, відділ освіти
«Національний план дій щодо реалізації
жовтень Конвенції ООН про права дитини »на 2011грудень
2016 роки
РОЗДІЛ 4
Організаційно-методична робота
Проведення пленарних засідань районної І-ІV квартал Виконавчий апарат райради, голови
ради
постійних комісій
Проведення засідань Президії районної І-ІV квартал
ради
Надання організаційної та методичної І-ІV квартал
допомоги
по
проведенню
засідань
постійних комісій районної ради
Надання практичної допомоги в організації
Протягом
роботи депутатських груп і фракцій
року
районної ради
Надання практичної, організаційної та
протягом
правової допомоги органам місцевого
року
самоврядування
Організація прийому громадян у районній
протягом
раді головою райради, заступником голови
року (за
райради, депутатом обласної ради,
окремим
головами постійних комісій
графіком)
Проведення засідань консультативнопротягом

3.60
3.61

3.62.
3.63.

3.64.

3.65.

3.66.

3.69.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

ІІІ квартал
ІІІ квартал

Ткаченко П.Л.,голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
центральна районна лікарня

ІІІ квартал

Ткаченко П.Л.,голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
центральна районна лікарня
Ткаченко П.Л.,голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
редакція газети «Вісті
Барвінківщини»
Ткаченко П.Л.,голова постійної
комісії, райдержадміністрація,
центральна районна лікарня
райдержадміністрація, відділ освіти,

ІІІ квартал
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4.8.

дорадчої ради,
семінарів, нарад з
року (за
працівниками
органів
місцевого
окремим
самоврядування
району
з
питань графіком)
організації їх роботи
Здійснення заходів з нагоди державних та І-ІV квартал
професійних свят

Заступник Барвінківської
голови районної ради

виконавчий апарат районної ради

Н.В. Баляса

