Берегівська районна рада
Закарпатської області

Beregszászi Járási Tanács
Kárpátalja

РІШЕННЯ
8-ої сесії ___VI___скликання
від __24.05.__ 2012р. № _181_
м.Берегово

____összehívású___ülésszaka
2012_____én kelt______sz.
HATÁROZATА
Beregszász

Про план роботи районної ради
на друге півріччя 2012 року
З метою системного забезпечення діяльності районної ради у другому
півріччі 2012 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 друге півріччя 2012 року
(додається).
2. Головам постійних комісій ради розглянути та погодити плани роботи
комісій на друге півріччя 2012 року з урахуванням плану роботи районної ради.
3. Головам постійних комісій та виконавчому апарату ради з
відповідними управліннями та відділами райдержадміністрації забезпечити
виконання намічених заходів.
4. Дане рішення опублікувати в районній газеті «Вісник Берегівщини».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
районної ради.

Голова ради

А.А.Бігарі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від«24»__05_2012р. № 181

ПЛАН РОБОТИ
районної ради на друге півріччя 2012 року
ТРЕТІЙ КВАРТАЛ
1. Про хід підготовки бюджетних установ району до роботи в осінньозимовий період.
2. Про роботу районної державної адміністрації по організації відпочинку
і оздоровлення дітей.
3. Про хід виконання комплексної Програми профілактики злочинності на
території Берегівського району на 2011-2015 роки.
4. Про виконання районної Програми поліпшення стану безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища на 2009-2011 роки.
ЧЕТВЕРТИЙ КВАРТАЛ
1. Про районний бюджет на 2013 рік.
2. Про звіт директора комунального підприємства «Берегвідейк – 2015»
Берегівської районної ради.
3. Про виконання Програми інформаційно-технічного забезпечення
управління праці та соціального захисту населення Берегівської
райдержадміністрації в рамках запровадження спрощеного порядку надання
населенню житлових субсидій на 2010-2011 роки.
4. Про виконання районної Програми забезпечення діяльності
громадської організації «Берегівський спортивно-оздоровчий клуб осіб з
обмеженнями у здоров’ї «Берег» на 2011 рік.
5. Про навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл
за 2011 рік та І-ше півріччя 2012 року, що фінансуються з районного бюджету.

Заступник голови ради

А.О.Браун

