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Про звіт голови районної ради 

 

Керуючись частиною 2 статті 43, відповідно до пункту 17 частини 6 

статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 

заслухавши і обговоривши звіт голови районної ради Андрюка М.І., районна 

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

1.Звіт голови районної ради Андрюка М.І. взяти до відома (додається). 

2.Депутатам, колегії, постійним комісіям та виконавчому апарату 

районної ради з врахуванням пропозицій, висловлених при обговоренні звіту 

голови районної ради на сесії, засіданнях колегії, постійних комісій і фракцій 

районної ради, у зверненнях громадян забезпечити проведення комплексу 

конкретних заходів щодо виконання „Основних напрямів роботи по 

забезпеченню стабільного соціально-економічного розвитку району, 

вдосконаленню діяльності районної ради і територіальних громад міст, селища 

і сіл району”.    

3. Рекомендувати районній державній адміністрації, її управлінням, 

відділам, установам, організаціям і підприємствам району, забезпечити 

виконання в повному обсязі основних напрямів роботи по забезпеченню 

стабільного економічного і соціального розвитку району, вдосконаленню 

діяльності  районної ради і територіальних громад міст, селища і сіл району. 

4. Запропонувати політичним партіям (блокам), профспілковим і 

громадським організаціям та об’єднанням взяти активну участь у вирішенні 

проблем району і запросити їх до конструктивної співпраці з районною радою, 

органами місцевого самоврядування та виконавчої влади району.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

районної ради, заступника голови районної ради Вірсту С.Д.  

 

 

Голова районної ради                                                        М. Андрюк   

 



Виконавець:  

Керуючий справами районної ради      Г.Івоняк 

 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради       С.Вірста  

 

Завідувач юридичного відділу  

виконавчого апарату районної ради      К.Голобуцька 

 

Завідувач загального відділу виконавчого  

апарату районної ради         Ю.Флора  

 

Голова постійної комісії районної ради з питань  

регламенту, депутатської діяльності, етики,  

законності і захисту прав громадян      М.Кисилиця 

 

Голова постійної комісії районної ради з питань  

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку  І.Романюк 

 

Голова постійної комісії районної ради з питань  

промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку,  

розвитку підприємництва та туризму     Р.Погребняк 

 

Голова постійної комісії районної ради з питань  

власності, агропромислового комплексу, земельних  

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій  Ю.Никифоряк 

 

Голова постійної комісії районної ради з питань  

освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту  О.Сащук 

 

 

 

 


