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1. Перелік основних питань для розгляду на пленарних засіданнях 
районної ради

1.1. Звіт про виконання бюджету за 2018 рік
Готують:
Фінансове управління Ніжинської РДА
Постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності 
та соціально - економічного розвитку району.

1.2. Про підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку 
Ніжинського району за 2018 рік

Готують:
Постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності 
та соціально - економічного розвитку району.
Відділ економічного розвитку і торгівлі РДА

1.3. Про звіт голови Ніжинської районної ради за 2018 рік
Готують:
Голова Ніжинської районної ради 
Організаційний відділ Ніжинської районної ради

1.4. Про хід виконання депутатських запитів, рішень районної ради та 
зняття рішень з контролю

Г отують
Організаційний відділ районної ради,
Постійна комісія з питань забезпечення законності та 
правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку та 
реформування місцевого самоврядування, децентралізації та 
європейської інтеграції.

1.5. Про хід виконання районної цільової програми з національно- 
патріотичного виховання.

Готують:
Районна державна адміністрація 

Постійна комісія з гуманітарних питань, 
охорони здоров’я та соціального захисту населення

1.6. Про хід виконання цільової соціальної програми розвитку цивільного 
захисту Ніжинського району

Г отують
Виконавчий апарат районної ради
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Постійна комісія з питань забезпечення законності та 
правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку та 
реформування місцевого самоврядування, децентралізації та 
європейської інтеграції

1.7. Про хід виконання районної програми «Про
оновлення та затвердження показників Районної програми 
«Шкільний автобус»

Готують:
Районна державна адміністрація г
Постійна комісія з гуманітарних питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення.

1.8. Про виконання Програми розвитку та удосконалення організації 
харчування в навчальних закладах Ніжинського району на 2019 рік

Готують:
Районна державна адміністрація 
Постійна комісія з питань бюджету, 

соціально - економічного розвитку та комунальної власності.

1.9. Про вдосконалення Програми розвитку малого та 
середнього підприємництва у Ніжинському районі

Г отують:
Районна державна адміністрація 
Постійна комісія з питань бюджету, 

соціально - економічного розвитку та комунальної власності.

1.10. Про заслуховування інформації начальника Ніжинського 
відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції у Чернігівській області про стан боротьби зі 
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності 
на території району

1.11. Про заслуховування інформації прокурора Ніжинського району 
про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати 
діяльності на території району

2. Основні питання, які плануються розглянути постійними 
комісіями на своїх засіданнях

Постійна комісія з питань бюджету,
соціально -  економічного розвитку району та комунальної власності

2.1. Про звіт голови постійної комісії з питань бюджету, соціально- 
економічного розвитку та комунальної власності Другакова В. Л.



2.2. Про звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік.
2.3. Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку 
району за 2019 рік.
2.4. Про Програму економічного та соціального розвитку району на 2019 
рік.
2.5. Про хід виконання районного бюджету на 2019 рік.
2.6. Виконання програм, затверджених Ніжинською районною радою

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, екології, 
земельних ресурсів та майнових відносин

2.7. Вивчення нового законодавства, нових Постанов КМУ.
2.8. Про вивчення питання щодо мораторію на продаж земель.

Постійна комісія з гуманітарних питань, охорони здоров’я та 
соціального захисту населення

2.9. Про стан реалізації медичної реформи на території Ніжинського 
району

2.10. Про перспективи освітньої галузі. Підходи та організація 
навчального процесу в освітніх закладах Ніжинського району. Перспективи 
розвитку освітньої галузі в умовах децентралізації.

Постійна комісія з питань забезпечення законності та 
правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку та 
реформування місцевого самоврядування, децентралізації та

європейської інтеграції

2.12. Про звіт про виконання районного бюджету за 2018 року.
2.13. Про дотримання депутатами районної ради вимог Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» щодо подання Декларацій про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та іншими особами до районної ради або кадрових служб 
по місцю роботи.

2.14. Про виконання депутатських запитів.
2.15. Про Програму економічного та соціального розвитку району на 

2019 рік.
2.16. Про стан дотримання чинного законодавства щодо соціального 

захисту ветеранів війни і праці, учасників АТО.

3. Навчання, підвищення кваліфікації
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Підвищення кваліфікації депутатів районної ради, як правило забезпечується 
виконавчим апаратом районної ради шляхом надання роз’яснень, методично 
-  довідкових матеріалів депутатам відповідної постійної комісії за 
тематикою та в термін згідно з пропозиціями постійної комісії.

4. Питання, пов’язані з депутатською діяльністю, виконанням 
депутатських повноважень

4.1. Організація і проведення «Єдиного дня депутата» у виборчих % 
округах.

Щомісячно,
голови постійних комісій, керівництво районної ради, 

виконавчий апарат районної ради.

4.2. Узагальнення пропозицій і зауважень виборців, висловлених під час 
проведення «Єдиного дня депутата» у виборчих округах, доведення їх до 
виконавців для реалізації та інформування депутатів про вжиті заходи.

Постійно.
Виконавчий апарат районної ради.

4.3. Сприяння у допомозі виконання повноважень депутатів відповідно 
до затвердженої програми.

Постійно.
Виконавчий апарат районної

5.0рганізаційні заходи, 
які проводитимуть виконавчий апарат ради, 

президія та постійні комісії районної ради
5.1. Аналіз звернень Ніжинської районної ради до центральних органів 

влади та аналітика відповідей, що надходять.
5.2. Робота із депутатськими запитами, узагальнення пропозицій і 

зауважень депутатів, висловлених на сесіях районної ради, 
доведення їх до виконавців для вжиття заходів щодо реалізації та 
інформування депутатів.

5.3. Участь у діяльності робочих груп з підготовки питань для розгляду на 
пленарних засіданнях ради, у підготовці і проведенні сесій, засідань 
президії і постійних комісій районної ради.

5.4. Участь у підготовці та проведенні навчання депутатів районної 
ради та посадових осіб місцевого самоврядування.

5.5. Розгляд листів, заяв, скарг громадян з питань роботи органів 
місцевого самоврядування за дорученням голови районної ради.

5.6. Проведення заходів щодо удосконалення форм і методів 
організаційного, правового , інформаційного та аналітичного 
забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів.
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5.7. Оприлюднення інформації про діяльність районної ради та прийняті 
рішення на офіційному сайті районної ради, та інших ЗМІ.

б.Взаємодія з місцевими радами та їх органами

6.1. Регулярно проводити збори районної Асоціації місцевих рад.
6.2. Проводити наради з сільськими головами та секретарями рад.
6.3. Співпраця з об’єднаними територіальними громадами на території 

Ніжинського району.

7.Виїзні заходи

Засідання Президії та постійних комісій районної ради з питань вивчення 
діяльності та досвіду роботи підприємств, організацій, установ та закладів 
району з відвідуванням господарюючих суб’єктів та бюджетних установ 
здійснюється за окремими планами і в порядку, затвердженими 
розпорядженням голови районної ради.

Заступник голови районної ради * Н. О. Березка
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