Звіт
про виконання плану роботи Дергачівської районної ради на 2018 рік,
затвердженого рішенням ХХVІ сесії районної ради VІI скликання
від 19 грудня 2017 року
Дергачівська районна рада є органом місцевого самоврядування, що
представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міста
Дергачівського району Харківської області, у межах повноважень, визначених
чинним законодавством України, а також повноважень, переданих районній
раді сільськими, селищними та міською радами Дергачівського району
Харківської області.
Порядок діяльності районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб
та виконавчого апарату визначається Конституцією України, Європейською
хартією місцевого самоврядування, законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу
в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про
засади державної мовної політики», «Про доступ до публічної інформації»,
«Про інформацію», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими
актами, Регламентом роботи Дергачівської районної ради та відповідно до
плану роботи Дергачівської районної ради.
Діяльність районної ради спрямована на подальший розвиток основних
засад місцевого самоврядування, проведення заходів з підготовки і прийняття
рішень, що стосуються економічного розвитку району, соціально-культурної
сфери, земельних відносин, тощо.
Основною формою діяльності депутатів районної ради є засідання сесій
районної ради, а основним результатом роботи – прийняття сесійно рішень
районної ради та контроль за їх виконанням. За звітний період відбулося
15 засідань сесії районної ради, де було прийнято 460 рішень.
Відповідно до статей 7, 32 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» планування діяльності
районної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках
підготовки та затвердження планів роботи районної ради.
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», кожного року затверджується план роботи
Дергачівської районної ради та заслуховується звіт про його виконання.
План роботи Дергачівської районної ради на 2018 рік був затверджений
рішенням ХХVІ сесії районної ради VІI скликання від 19 грудня 2017 року.
За ініціативою постійних комісій Дергачівської районної ради та
виконавчого апарату районної ради було внесено до плану роботи районної
ради на 2018 рік - 68 питань.
Одними з основних питань були - розгляд та затвердження Програми
економічного та соціального розвитку Дергачівського району на 2019 рік,
розгляд та затвердження районного бюджету на 2019 рік.
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Відповідно до Плану роботи районної ради на 2018 рік, протягом
року були заслухані на пленарних засіданнях сесій районної ради питання про
хід виконання
25 діючих програм соціально-економічного та культурного
розвитку Дергачівського району Харківської області та виконання 17
програм, дія яких закінчилася в 2018 році, які виконані та зняті з контролю.
В поточному році розглянуті планові питання, такі як:

звіт голови Дергачівської районної ради про свою діяльність;

звіт голови Дергачівської районної державної адміністрації
Харківської області про виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку Дергачівського району, районного бюджету, рішень ради
із зазначених питань, а також про здійснення районною державною
адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень.

присвоєння
звання «Почесний
громадянин Дергачівського
району»;

заслуховування звітів постійних комісій Дергачівської районної
ради;

заслуховування звітів керівників комунальних підприємств, установ,
закладів, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ,
міста Дергачівського району Харківської області;

заслуховування керівників структурних підрозділів Дергачівської
районної державної адміністрації про проведену роботу в своїй галузі, а саме:

про хід весняно-польових робіт в Дергачівському районі
Харківської області;

про ефективність використання спільної власності територіальних
громад сіл, селищ і міста Дергачівського району Харківської області;

про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціальної
сфери Дергачівського району до опалювального сезону 2018-2019 років;

заслуховування Дергачівської місцевої прокуратури Харківської
області про стан законності та результати її діяльності на території
Дергачівського району

заслуховування Дергачівського відділу поліції Національної поліції
України в Харківській області про стан законності, боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку та результати її діяльності на території
Дергачівського району.
Всі питання, що вносились на розгляд пленарних засідань сесій районної
ради, розглядались на засіданнях постійних комісій районної ради.
Висновки та рекомендації постійних комісій районної ради, протоколи
їх засідань є відкритими та оприлюднюються на офіційному веб-сайті
районної ради.
П’ять постійних комісій районної ради здійснюють свою діяльність на
належному рівні, але є побажання працювати більш злагоджено та професійно.
Постійно проводиться огляд змін в законодавстві України.
Виконавчим апаратом районної ради забезпечувалась організаційна
підготовка пленарних засідань районної ради, засідань постійних комісій
районної ради. Надавались консультації та методична допомога депутатам в
здійсненні їх повноважень.
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Проводився системний контроль за виконанням рішень районної ради,
постійних комісій, розпоряджень голови районної ради.
Проведені звіти депутатів районної ради перед виборцями. Звіти
проаналізовано та узагальнено. Пропозиції і звернення, які надійшли до
депутатів районної ради під час зустрічей з виборцями, передані
до
райдержадміністрації для врахування їх при розробці районних програм,
складанні планів-заходів на іншій роботі.
Вважаю, питання Плану роботи районної ради на 2018 рік протягом
року були розглянуті в повному обсязі.
Дякую за увагу.

