
               

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДРУГА  СЕСІЯ
П'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

       від 23  червня  2006 року                                                                № 22

м. Кіровоград

Про план роботи обласної ради
на ІІ півріччя 2006 року

Відповідно  до пункту 6 статті  43  Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”

обласна рада
ВИРІШИЛА:

Затвердити план роботи обласної  ради на ІІ  півріччя 2006 року 
(додається).

  

  Голова обласної ради                                                          М.Сухомлин
           



    Затверджено
                      рішенням обласної ради

           від 23 червня 2006 року 
№ 22

ПЛАН РОБОТИ
обласної ради на II півріччя 2006 року

         I. Питання до розгляду на пленарних засіданнях ради

III квартал

1. Про обласну програму з охорони материнства та дитинства на 
2006-2009 роки.

Вносить: голова обласної державної адміністрації
Готує: управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації

2.  Про  обласну  програму подолання  дитячої  безпритульності  та 
бездоглядності на 2006-2010 роки.

Вносить: голова обласної державної адміністрації
Готує: служба у справах неповнолітніх 

облдержадміністрації

3.  Про  хід  виконання  середньострокових  пріоритетних  напрямів 
регіональної  програми  науково-технічного  та  інноваційного  розвитку 
Кіровоградської області на 2004-2006 роки та на період до 2015 року.

Вносить: голова обласної державної адміністрації
Готує: управління з питань освіти і науки обласної 

державної адміністрації

4. Про звіт про виконання обласного бюджету за перше півріччя 
2006 року.

Вносить: голова обласної державної адміністрації
Готує: головне фінансове управління обласної 

державної адміністрації

              5. Про хід виконання рішення обласної ради від 19 квітня 2002 
року  №  14  “Про  Програму  екологічної  реабілітації  гірничодобувних 
районів Кіровоградської області на 2002 – 2015 роки”.



Вносить: постійна комісія обласної ради з питань екології 
та  раціонального  використання  природних 
ресурсів

Готує: постійна комісія обласної ради з питань екології 
та  раціонального  використання  природних 
ресурсів

IV квартал

1. Про стан соціального захисту населення області.
Вносить: голова обласної державної адміністрації
Готує: головне управління праці та соціального 

захисту населення обласної державної 
адміністрації

2.  Про стан виконання робіт з грошової оцінки земель населених 
пунктів.

Вносить: голова обласної державної адміністрації
Готує: обласне головне управління земельних 

ресурсів

3.  Про  стан  виконання  Закону  України  “Про  основні  засади 
державної  аграрної  політики  на  період  до 2015  року” та  заходи  щодо 
підвищення ефективності агропромислового виробництва.

Вносить: голова обласної державної адміністрації
Готує: головне управління агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації

4. Про роль органів місцевого самоврядування, органів виконавчої 
влади  щодо  попередження  малюкової  та  материнської  смертності  в 
області.

Вносить: голова обласної державної адміністрації
Готує: управління охорони здоров”я обласної 

державної адміністрації

II. Засідання постійних комісій 

           Відповідно до планів роботи комісій.

Готують: голови постійних комісій, виконавчий апарат 
обласної ради



                        III. Навчання депутатів обласної ради

       Щоквартально  проводити  “День  депутата”  (за  окремим 
планом).

Готують: президія обласної ради та 
виконавчий апарат обласної ради

________________
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	Р І Ш Е Н Н Я

