
Додаток до рішення шостої сесії 
Ніжинської районної ради восьмого 
скликання від 8 липня 2021 року

План роботи Ніжинської районної ради
на II півріччя 2021 року

№ Заходи Термін
виконання

Відповідальні 
за виконання

1. Питання на розгляд сесії:

1.1. Про звіт про виконання 
районного бюджету 
Ніжинського району за І 
півріччя 2021 року (не 
регуляторне).

Липень 2021 Ніжинська РДА

1.2. Про стан боротьби зі 
злочинністю, охорони 
громадською порядку і а 
результати діяльності 
правоохоронних органів на 
території району

Протягом 
2 півріччя
2021

Місцева прокуратура, 
Поліція

1.3. Про внесення змін до 
районного бюджету на 2021 
рік

Липень 2021 Ніжинська районна 
рада,
Ніжинська РДА

1.4. Аналіз реалізації районних 
цільових програм

Липень 2021 Ніжинська районна 
рада,
Ніжинська РДА

1.5. Розгляд питань комунальної 
власності, оренди 
комунального майна 
Ніжинської районної ради

Постійно,
протягом
півріччя

Виконавчий апарат 
Ніжинської районної 
ради

1.6. Про заслуховування 
інформації керівників 
комунальних закладів 
Ніжинської районної ради

Липень 2021 - 
Вересень 2021

Керівники
комунальних установ

1.7. Про звіт про виконання 
районного бюджету 
Ніжинського району за 9 
місяців 2021 року (не 
регуляторне).

Жовтень 2021 Ніжинська РДА

1.8. Про районний бюджет 
Ніжинського району на 2022 
рік (не регуляторне).

Листопад -  
грудень 2021

Ніжинська РДА

1.9. Про затвердження Переліків 
об’єктів спільної власності

Грудень 2021 Юридттчттитт ті і дді тт 
виконавчого апарату



територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернігівської 
області (не регуляторне).

Ніжинської районної 
ради

1.10. Про звіт голови районної 
ради

Грудень 2021 Красносільський А.Г. 
-  голова районної 
ради

2. Робота президії районної ради:

2.1 Рекомендація переліку питань 
для розгляду на сесіях 
районної ради

Постійно Красносільський А.Г. 
-  голова районної 
ради

2.2. Погодження проектів рішень 
районної ради

Постійно Красносільський А.Г. 
-  голова районної 
ради

3. Питання для розгляду постійними депутатськими комісіями:

3.1. Проведення виїзних засідань Протягом
півріччя

Ніжинська районна 
рада

3.2. Про звіт про виконання 
районного бюджету за І 
півріччя 2021 р.

3 квартал Постійна депутатська 
комісія з питань 
бюджету та фінансів, 
інвестиційної 
діяльності та 
соціально- 
економічного 
розвитку району

Всі комісії
3.3. Про звіт про виконання 

районного бюджету 
Ніжинського району за 9 
місяців 2021 року.

3 квартал Постійна депутатська 
комісія з питань 
бюджету та фінансів,
Ш В С е  і

діяльності та 
соціально- 
економічного 
розвитку району

3.4. Про районний бюджет 
Ніжинського району на 2022 
рік.

4 квартал Постійна депутатська 
комісія з питань 
бюджету та фінансів, 
інвестиційної 
діяльності та 
соціально- 
економічного 
розвитку району

3.5. Питання комунальної Протягом Постійна комісія



власності, оренди 
комунального майна 
Ніжинської районної ради

півріччя районної ради з 
питань управління та 
розпорядження 
об’єктами
комунальної власності

3.6. Про стан надходження 
орендних платежів за 
підсумками І півріччя 2021 
року.
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районної ради з 
питань управління та 
розпорядження 
об’єктами
комунальної власності

3.7. Про стан надходження коштів 
від приватизації та 
відчуження майна 
комунальної власності 
району.

4 квартал Постійна комісія 
районної ради з 
питань управління та 
розпорядження 
об’єктами
комунальної власності

3.8. Про затвердження Переліків 
об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернігівської 
області.

4 квартал Постійна комісія 
районної рали з 
питань управління та 
розпорядження 
об’єктами
комунальної власності

3.9. Про хід виконання процесу 
децентралізації 
на території Ніжинського 
району

Протягом
півріччя

Виконавчий апарат 
районної ради, 
Постійна комісія з 
питань регламенту, 
депутатської етики, 
законності та 
запобігання корупції, 
розвитку і 
реформування 
місцевого 
самоврядування, 
децентралізації, 
європейської 
інтеграції та 
інформаційної 
політики

3.10. Про взаємодію та 
співробітництво Ніжинської 
районної ради із місцевими 
радами, що розташовані на 
території району

Протягом
півріччя

Виконавчий апарат 
районної ради, 
Постійна комісія з 
питань регламенту, 
депутатської етики, 
законності та



запобігання корупції,
розвитку і
реформування
місцевого
самоврядування,
децентралізації,
європейської
інтеграції та
інформаційної
політики

3.11. Про хід виконання медичної 
реформи в районі, питання 
збереження закладів охорони 
здоров’я

Постійно Постійна комісія з 
питань регламенту, 
депутатської етики, 
законності та 
запобігання корупції, 
розвитку і 
реформування 
місцевого 
самоврядування,
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європейської 
інтеграції та 
інформаційної 
політики

3.12. Про хід виконання та 
розгляду депутатських 
звернень та запитів депутатів 
Ніжинської районної ради

Постійно Постійна комісія з 
питань регламенту, 
депутатської етики, 
законності та 
запобігання корупції, 
розвитку і 
реформування 
місцевого 
самоврядування, 
децентралізації, 
європейської 
інтеграції та 
інформаційної 
політики

3.13. Про план роботи постійних 
комісій на 2022 рік

Постійно Всі постійні комісії

4. Сприяння депутатам районної ради у здійсненні ними своїх 
повноважень:



4.1. Допомога у підготовці 
інформаційно-аналітичних 
матеріалів для звітів 
депутатів перед виборцями та 
надання практичної допомоги 
у проведенні звітів

Постійно Виконавчий апарат 
Ніжинської районної 
ради

4.2. Організація прийомів 
громадян з особистих питань 
та роботи прямого 
телефонного зв’язку

В міру 
необхідності

Виконавчий апарат 
Ніжинської районної 
ради

5. Співпраця з територіальними громадами, сільськими, селищними, 
радами та їх виконавчими органами:

5.1. Участь у асоціації місцевих 
рад (за окремим планом)

Впродовж
півріччя

Красносільський А.Г. 
-  голова районної 
ради

5.2. Навчання в Центрі 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування 
сільських, селищних, міської 
рад, спеціалістів із 
бухгалтерського обліку (за 
окремим планом-графіком)

Впродовж
півріччя

Керівництво, 
виконавчий апарат 
ради

5.3. Участь керівництва ради, 
спеціалістів виконавчого 
апарату у сесіях сільських, 
селищних, міської рад, 
проведенні семінарів-нарад з 
сільськими, селищними 
головами, секретарями 
сільських, селищних, міської 
рад

Впродовж
півріччя

Керівництво 
Ніжинської районної 
ради, виконавчий 
апарат ради

5.4. Вивчення, узагальнення 
практики роботи органів 
місцевого самоврядування, 
надання практичної допомоги 
на місцях

Впродовж
півріччя

Виконавчий апарат 
ради

СПРИЯННЯ ДЕПУТАТАМ РАДИ У ЗДІЙСНЕННІ НИМИ СВОЇХ 
ПОВНОВАЖЕНЬ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, 
інформаційне, правове і матеріально-технічне забезпечення ефективної



роботи районної ради, її президії, постійних і тимчасових контрольних 
комісій, депутатів, депутатських фракцій і депутатських груп, а також 
робочих груп, що утворюються радою. Сприяє депутатам у здійсненні 
взаємодії з територіальними громадами району, Чернігівською 
обласною радою, Чернігівською обласною державною адміністрацією 
та іншими місцевими органами виконавчої влади, органами та 
посадовими особами місцевого самоврядування

Протягом року.
2. Депутати районної ради, посадові особи виконавчого апарату районної 

ради підвищують кваліфікацію шляхом вивчення передового досвіду 
органів місцевого самоврядування у порядку, передбаченому чинним 
законодавством.

Протягом року

Керуючий справами


