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Перелік питань

для розгляду на 4 сесії районної ради (28.01.2016)
1.Про визнання повноважень депутатів Романівської районної ради.
2.Про внесення змін до Регламенту роботи Романівської районної ради 7 скликання.
Доповідач: Кондратюк О.П. – голова районної ради
3.Про Програму соціально-економічного розвитку району на 2016 рік.
Доповідач: Капінус О.Г. – голова райдержадміністрації
4.Питання редакції газети «Романівський вісник».
5.Про затвердження районних програм.
5.1.

Про Програму підтримки районної газети «Романівський вісник» на 20162018 роки.

5.2.

Про районну Комплексну програму соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2017 роки.

5.3.

Про Програму забезпечення виконання Романівською районною
державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень на
2016-2019 роки.

Доповідач: Кучинська Т.В. – заступник голови райдержадміністрації

5.4.

Про Програму відшкодування частини кредитів окремим пільговим
категоріям
населення
Романівського
району
на
впровадження
енергозберігаючих заходів у 2016-2018 роках.

Доповідач: Фещенко В.Г. – начальник відділу житлово-комунального
господарства та цивільного захисту населення.
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господарства та цивільного захисту населення.

5.5.

Про Програму захисту населення і території Романівського району від
надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-економічного
характеру та в особливий період на 2016-2020 роки.

5.6.

Про Програму щодо забезпечення виконання заходів районної ланки
обласної територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного
захисту на період 2016-2020 роки.

Доповідач: Овчінніков С.А. - головний спеціаліст
комунального господарства та цивільного захисту

5.7.

відділу житлово-

Про Програму розвитку та удосконалення організації харчування в
навчальних закладах Романівського району на 2016 рік.

Доповідач: Гаврилова О.Л. – начальник відділу освіти РДА
6.Про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів району у
2016 році.
7.Про організацію підвезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів району до
місця навчання і додому шкільними, рейсовими автобусами та автобусами на
замовлення у 2016 році.
8.Про фінансування загальноосвітніх навчальних закладів району у 2016 році.
Доповідач: Гаврилова О.Л. – начальник відділу освіти РДА
9.Про затвердження розпоряджень голови райдержадміністрації.
10. Про затвердження договорів про надання субвенцій між Романівською районною та
сільськими, селищними радами району.

11. Про районний бюджет на 2016 рік.

Доповідач: Горобець Н.А. – начальник управління фінансів РДА

12. Про співфінансування проектів будівництва, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку в 2016 році.

Доповідач: Скакун І.В. – начальник відділу архітектури та будівництва РДА
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13. Питання комунальної власності.

13.1.

Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ
району.

13.2.

Про затвердження переліку об’єктів.

13.3.

Про погодження призначення на посаду завідувача Миропільської ЗОШ І ст.

13.4.

Про продовження оренди частини приміщення загальноосвітніх шкіл району.

13.5.

Про надання дозволу на списання основних засобів.

13.6.

Про передачу приміщення Нивненської ЗОШ І ступеня.

13.7.

Про передачу старого приміщення Костянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

13.8.

Про внесення змін до Статуту КУ Романівської районної ради ЦПМСД.

13.9.

Про продовження оренди цілісно-майнового комплексу Романівського
МНВК.

Доповідач: Мошонець В.Ф. – начальник відділу з питань комунальної
власності та фінансово-господарського забезпечення районної ради

14. Про затвердження розпоряджень голови районної ради.

15. Про внесення змін до складу Президії районної ради.

16. Про внесення змін до складу постійної комісії районної ради.
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17. Про угоду між Романівською районною та сільськими, селищними радами.

18. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата районної ради.

19. Про закріплення депутатів районної ради за виборчими округами та встановлення Єдиного
дня депутата.

Доповідач: Свиридюк Л.А. – керуюча справами виконавчого апарату районної
ради
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