Берегівська районна рада
Закарпатської області

Beregszászi Járási Tanács
Kárpátalja

РІШЕННЯ
10-ої сесії ___VI___скликання
від __21.12.__ 2012р. № 232
м.Берегово

_ VI _összehívású_10_ülésszaka
2012.12.21.én kelt__232__sz.
HATÁROZATА
Beregszász

Про план роботи районної ради
на перше півріччя 2013 року
З метою системного забезпечення діяльності районної ради у першому
півріччі 2013 року та керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план роботи районної ради на перше півріччя 2013 року
(додаток 1).
2. Головам постійних комісій та виконавчому апарату ради з
відповідними управліннями та відділами райдержадміністрації забезпечити
виконання намічених заходів.
3. Дане рішення опублікувати в районній газеті «Вісник Берегівщини».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
районної ради.

Голова ради

А.Бігарі

Додаток 1
до рішення районної ради
від«21»___12___2012р. № 232

ПЛАН РОБОТИ
районної ради на перше півріччя 2013 року
ПЕРШИЙ КВАРТАЛ
1. Про звіт постійної комісії районної ради з питань соціальноекономічного розвитку, промислової політики, транспорту та зв’язку,
інвестицій,
підприємництва,
зовнішньоекономічної
діяльності
та
прикордонного співробітництва.
2. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2012 рік.
3. Про виконання районної Програми безпеки дорожнього руху на 20082012 роки.
4. Про виконання Програми покращення стоматологічного здоров'я
населення в Берегівському районі на 2008-2012 роки.
5. Про хід виконання рішення дев’ятої сесії районної ради шостого
скликання від 18 вересня 2012 року №188 «Про реалізацію заходів,
передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики»».
ДРУГИЙ КВАРТАЛ
1. Про звіт постійної комісії районної ради з питань агропромислового
комплексу, розвитку села, земельних відносин та використання природних
ресурсів.
2. Про виконання Програми природоохоронних заходів у Берегівському
районі до 2012 року.
3. Про хід виконання Програми «Репродуктивне здоров'я населення
Берегівського району на період до 2015 року».
4. Про виконання Програми допомоги соціально незахищеним верствам
населення району «Турбота» на 2011-2012 роки.
5. Про хід виконання районної Програми розвитку стаціонарного
відділення для постійного або тимчасового проживання одиноких не
працездатних громадян у с. Вари на період до 2015 року.

Заступник голови ради

А.Браун

