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Передмова 
 

Шановні користувачі! 
Вашій увазі пропонується інформаційно-бібліографічне 

видання, мета якого – ознайомити користувачів бібліотеки та 
жителів району з офіційними документами районної ради та 
районної адміністрації, які надійшли у фонд нашої бібліотеки у 
2012 році. 

 
Матеріали у бібліографічному покажчику згруповані у два 

розділи: 
1. Рішення сесії Ярмолинецької районної ради народних 

депутатів. 
2. Розпорядження голови Ярмолинецької районної 

державної адміністрації. 
 

У межах розділів документи розміщені в хронологічному 
порядку. 
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І. Рішення сесій Ярмолинецької районної 
ради народних депутатів 

 
13 сесія районної ради VІ скликання 

(24 лютого 2012 року) 
1. Про план дій по реформуванню галузі охорони здоров’я 

Ярмолинецького району в 2012 році // Рішення 13 сесії 

районної ради VІ скликання від 24 лютого 2012 року. 

2. Про виконання районної Програми поповнення бібліотечних 

фондів на 2008-2011 р.р. // Рішення 13 сесії районної ради VІ 

скликання від 24 лютого 2012 року. 

3. Про виконання Програми відновлення зовнішнього 

освітлення населених пунктів Ярмолинецького району на 

2007-2011 р.р. «Освітлення Ярмолинеччини» // Рішення 13 

сесії районної ради VІ скликання від 24 лютого 2012 року. 

4. Про затвердження опису прапора Ярмолинецького району // 

Рішення 13 сесії районної ради VІ скликання від 24 лютого 

2012 року. 

5. Про виконання Програми розвитку агропромислового 

комплексу Ярмолинецького району до 2011 р. // Рішення 13 

сесії районної ради VІ скликання від 24 лютого 2012 року. 

6. Про виконання Програми поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища у Ярмолинецькому районі 

на 2007-2011 р.р. // Рішення 13 сесії районної ради VІ 

скликання від 24 лютого 2012 року. 

7. Про виконання міжгалузевої компанії Програми «Здоров’я 

нації на 2002-2011 р.р.» // Рішення 13 сесії районної ради VІ 

скликання від 24 лютого 2012 року. 

8. Про заснування комунального закладу «Ярмолинецький 

історичний музей» Ярмолинецької районної ради 
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Хмельницької області // Рішення 13 сесії районної ради VІ 

скликання від 24 лютого 2012 року. 

9. Про нову редакцію Статуту Ярмолинецької ЦРЛ // Рішення 13 

сесії районної ради VІ скликання від 24 лютого 2012 року. 

10. Звіт про виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Ярмолинецького району на 2011 р. // 

Рішення 13 сесії районної ради VІ скликання від 24 лютого 

2012 року. 

11. Про Програму соціально-економічного та культурного 

розвитку Ярмолинецького району на 2012 р. // Рішення 13 

сесії районної ради VІ скликання від 24 лютого 2012 року. 

12. Про встановлення тарифів на теплопостачання для установ та 

організацій, що фінансуються з державного та місцевих 

бюджетів, промислових споживачів та інших суб’єктів 

господарювання // Рішення 13 сесії районної ради VІ 

скликання від 24 лютого 2012 року. 

13. Про дачу згоди Ярмолинецькій ЦРЛ на списання 

автотранспортних засобів // Рішення 13 сесії районної ради 

VІ скликання від 24 лютого 2012 року. 

14. Про звільнення директора Ярмолинецького районного 

Будинку культури Ярмолинецької районної ради 

Хмельницької області Крочак К. В. за власним бажанням // 

Рішення 13 сесії районної ради VІ скликання від 24 лютого 

2012 року. 

15. Про план оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних 

закладів Ярмолинецького району на 2012-2014 р.р. // 

Рішення 13 сесії районної ради VІ скликання від 24 лютого 

2012 року. 
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16. Про Програму забезпечення населення Ярмолинецького 

району питною водою на 2012-2020 р.р. // Рішення 13 сесії 

районної ради VІ скликання від 24 лютого 2012 року. 

17. Про програму «Забезпечення містобудівною документацією 

населених пунктів на території Ярмолинецького району на 

2012-2015 р.р.» // Рішення 13 сесії районної ради VІ 

скликання від 24 лютого 2012 року. 

 

14 (позачергова) сесія районної ради VІ скликання 
(03 березня 2012 року) 

1. Про угоду між Ярмолинецькою районною радою та 

Солобковецькою сільською радою на прийняття та передачу 

видатків // Рішення 14 (позачергової) сесії районної ради VІ 

скликання від 03 березня 2012 року. 

2. Про угоду між Ярмолинецькою районною радою та 

Правдівською сільською радою на прийняття та передачу 

видатків // Рішення 14 (позачергової) сесії районної ради VІ 

скликання від 03 березня 2012 року. 

3. Про угоду між Ярмолинецькою районною радою та 

Глушковецькою сільською радою на прийняття та передачу 

видатків // Рішення 14 (позачергової) сесії районної ради VІ 

скликання від 03 березня 2012 року. 

4. Про угоду між Ярмолинецькою районною радою та 

Ярмолинецькою селищною радою на прийняття та передачу 

видатків // Рішення 14 (позачергової) сесії районної ради VІ 

скликання від 03 березня 2012 року. 

5. Про угоду між Ярмолинецькою районною радою та 

Баламутівською сільською радою на прийняття та передачу 
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видатків // Рішення 14 (позачергової) сесії районної ради VІ 

скликання від 03 березня 2012 року. 

6. Про угоду між Ярмолинецькою районною радою та 

Проскурівською сільською радою на прийняття та передачу 

видатків // Рішення 14 (позачергової) сесії районної ради VІ 

скликання від 03 березня 2012 року. 

7. Про призначення Гуменюка Василя Васильовича на посаду 

директора Ярмолинецького Будинку культури 

Ярмолинецької районної ради Хмельницької області // 

Рішення 14 (позачергової) сесії районної ради VІ скликання 

від 03 березня 2012 року. 

8. Про угоду між Ярмолинецькою районною радою та 

Соколівською сільською радою на прийняття та передачу 

видатків // Рішення 14 (позачергової) сесії районної ради VІ 

скликання від 03 березня 2012 року. 

 

16 сесія районної ради VІ скликання 
(15 червня 2012 року) 

1. Про акредитацію журналіста «Газети Поділля» // Рішення 16 

сесії районної ради VІ скликання від 15 червня 2012 року. 

2. Про внесення змін до Програми розвитку земельних 

відносин у Ярмолинецькому районі на 2011-2015 р.р. // 

Рішення 16 сесії районної ради VІ скликання від 15 червня 

2012 року. 

3. Про виконання Програми забезпечення безперешкодного 

доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до 

об’єктів житлового та громадського призначення на 2008-

2011 р.р. в Ярмолинецькому районі // Рішення 16 сесії 

районної ради VІ скликання від 15 червня 2012 року. 
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4. Про затвердження розпорядження голови районної ради від 

27. 04. 2012 р. №29-к «Про призначення тимчасово 

виконуючим обов’язки директора комунального закладу 

«Ярмолинецький історичний музей» Ярмолинецької 

районної ради Хмельницької області Крочак К. В.» // Рішення 

16 сесії районної ради VІ скликання від 15 червня 2012 року. 

5. Про продовження терміну дії районної Програми 

вдосконалення діяльності КП «Ярмолинецька районна 

друкарня» на 2010-2011 р.р. // Рішення 16 сесії районної 

ради VІ скликання від 15 червня 2012 року. 

6. Про районну Програму «Шкільний автобус» на 2012-2015 

р.р. // Рішення 16 сесії районної ради VІ скликання від 15 

червня 2012 року. 

7. Про хід виконання Програми відпочинку та оздоровлення 

дітей Ярмолинецького району на період до 2013 року // 

Рішення 16 сесії районної ради VІ скликання від 15 червня 

2012 року. 

8. Про виконання Програми організації рятування людей на 

водних об’єктах Ярмолинецького району на 2008-2011 р.р. // 

Рішення 16 сесії районної ради VІ скликання від 15 червня 

2012 року. 

9. Про виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування у 

Ярмолинецькому районі на 2009-2011 р.р. // Рішення 16 сесії 

районної ради VІ скликання від 15 червня 2012 року. 

10. Про районну Програму «Дошкілля Ярмолинеччини» на 2012-

2017 р.р. // Рішення 16 сесії районної ради VІ скликання від 

15 червня 2012 року. 
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11. Про Програму роботи з обдарованими дітьми на 2012-2016 

р.р. «Обдарована юнь» // Рішення 16 сесії районної ради VІ 

скликання від 15 червня 2012 року. 

12. Про угоду між Ярмолинецькою районною радою та 

Баламутівською сільською радою на прийняття та передачу 

видатків // Рішення 16 сесії районної ради VІ скликання від 

15 червня 2012 року. 

13. Про угоду між Ярмолинецькою районною радою та 

Томашівською сільською радою на прийняття та передачу 

видатків // Рішення 16 сесії районної ради VІ скликання від 

15 червня 2012 року. 

14. Про хід виконання депутатських запитів // Рішення 16 сесії 

районної ради VІ скликання від 15 червня 2012 року. 

 

17 (позачергова) сесія районної ради VІ скликання 
(31 липня 2012 року) 

1. Про припинення юридичної особи Волудринецька 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Ярмолинецького району 

Хмельницької області шляхом ліквідації // Рішення 17 

(позачергової) сесії районної ради VІ скликання від 31 липня 

2012 року. 

2. Про депутатський запит депутата районної ради Кирилюка І. 

І. // Рішення 17 (позачергової) сесії районної ради VІ 

скликання від 31 липня 2012 року. 

3. Про затвердження технічних звітів з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок // Рішення 17 (позачергової) сесії 

районної ради VІ скликання від 31 липня 2012 року. 
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18 сесія районної ради VІ скликання 
(5 жовтня 2012 року) 

1. Про депутатський запит депутата районної ради Кузя Ю. П. // 

Рішення 18 сесії районної ради VІ скликання від 5 жовтня 

2012 року. 

2. Про районну Програму розвитку агропромислового 

комплексу Ярмолинецького району на 2012-2016 р.р. // 

Рішення 18 сесії районної ради VІ скликання від 5 жовтня 

2012 року. 

3. Про Програму подолання та запобігання бідності на період 

до 2015 р. // Рішення 18 сесії районної ради VІ скликання від 

5 жовтня 2012 року. 

4. Про внесення змін до Статуту Ярмолинецької центральної 

районної лікарні затвердженого в новій редакції рішенням 

13 сесії районної ради VI скликання від 24 лютого 2012 року 

// Рішення 18 сесії районної ради VІ скликання від 5 жовтня 

2012 року. 

5. Про депутатський запит депутата районної ради Сєвєріної Л. 

В. // Рішення 18 сесії районної ради VІ скликання від 5 

жовтня 2012 року. 

6. Про затвердження технічних звітів з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок // Рішення 18 сесії районної ради 

VІ скликання від 5 жовтня 2012 року. 

7. Про затвердження маршрутів та графіків руху шкільних 

автобусів // Рішення 18 сесії районної ради VІ скликання від 

5 жовтня 2012 року. 

8. Про районну Програму забезпечення безперешкодного 

доступу людей з обмеженими можливостями до об’єктів 

житлового та громадського призначення на 2012-2017 р.р. // 
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Рішення 18 сесії районної ради VІ скликання від 5 жовтня 

2012 року. 

9. Про хід виконання депутатських запитів, адресованих 

Ярмолинецькому селищному голові Хоптяру В. В. // Рішення 

18 сесії районної ради VІ скликання від 5 жовтня 2012 року. 

10. Про депутатський запит депутата районної ради Ковалика М. 

М. // Рішення 18 сесії районної ради VІ скликання від 5 

жовтня 2012 року. 

 

20 сесія районної ради VІ скликання 
(21 грудня 2012 року) 

1. Про програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа 

на 2013-2017 р.р. // Рішення 20 сесії районної ради VІ 

скликання від 21 грудня 2012 року. 

2. Інформація прокурора Ярмолинецького району Олійника Р. 

В. «Про стан законності та заходи щодо її зміцнення на 

території району» // Рішення 20 сесії районної ради VІ 

скликання від 21 грудня 2012 року. 

3. Про затвердження технічних звітів з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок // Рішення 20 сесії районної ради 

VІ скликання від 21 грудня 2012 року. 

4. Про стан криміногенної ситуації на території району // 

Рішення 20 сесії районної ради VІ скликання від 21 грудня 

2012 року. 

5. Про створення комунального закладу «Ярмолинецький 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» // 

Рішення 20 сесії районної ради VІ скликання від 21 грудня 

2012 року. 
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6. Про внесення змін до Статуту Ярмолинецької центральної 

районної лікарні затвердженого в новій редакції рішенням 

13 сесії районної ради VI скликання від 24 лютого 2012 р. // 

Рішення 20 сесії районної ради VІ скликання від 21 грудня 

2012 року. 

7. Про угоду між Ярмолинецькою районною радою та 

Сутковецькою сільською радою на прийняття та передачу 

видатків // Рішення 20 сесії районної ради VІ скликання від 

21 грудня 2012 року. 

8. Про угоду між Ярмолинецькою районною радою та 

Скаржинецькою сільською радою на прийняття та передачу 

видатків // Рішення 20 сесії районної ради VІ скликання від 

21 грудня 2012 року. 

9. Про угоду між Ярмолинецькою районною радою та 

Солобковецькою сільською радою на прийняття та передачу 

видатків // Рішення 20 сесії районної ради VІ скликання від 

21 грудня 2012 року. 

10. Про виконання плану роботи районної ради за ІІ півріччя 

2012 року та про план роботи районної ради на І півріччя 

2013 року // Рішення 20 сесії районної ради VІ скликання від 

21 грудня 2012 року. 

11. Про депутатський запит депутата районної ради Огородніка 

М. А. // Рішення 20 сесії районної ради VІ скликання від 21 

грудня 2012 року. 

 



13 

 

 

ІІ. Розпорядження голови Ярмолинецької 

районної державної адміністрації 

1. Про стан безпеки дорожнього руху в районі // 

Розпорядження Ярмолинецької РДА від 05. 01. 2012 року 

2. Про ефективність заходів, які вживаються для забезпечення 

боротьби зі злочинністю та корупцією // Розпорядження 

Ярмолинецької РДА від 05. 01. 2012 року 

3. Про відзначення в районі у 2012 році Дня Соборності та 

Свободи України // Розпорядження Ярмолинецької РДА від 

11. 01. 2012 року 

4. Про роботу навчальних закладів в умовах низьких 

температур // Розпорядження Ярмолинецької РДА від 30. 01. 

2012 року 

5. Про заходи щодо відзначення у 2012 році в районі Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

// Розпорядження Ярмолинецької РДА від 10. 02. 2012 року 

6. Про районні заходи з протидії проявам ксенофобії, расової та 

етнічної дискримінації на 2012 рік // Розпорядження 

Ярмолинецької РДА від 20. 02. 2012 року 

7. Про заходи з питань легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення на території району в 2012 році // 

Розпорядження Ярмолинецької РДА від 02. 03. 2012 року 

8. Про відзначення в районі Міжнародного жіночого Дня // 

Розпорядження Ярмолинецької РДА від 03. 03. 2012 року 

9. Про районні заходи, присвячені вшануванню пам`яті Т. Г. 

Шевченка // Розпорядження Ярмолинецької РДА від 05. 03. 

2012 року 
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10. Про проведення місячника Червоного Хреста в районі // 

Розпорядження Ярмолинецької РДА від 04. 04. 2012 року 

11. Про сприяння у відзначенні в районі 25-ї річниці утворення 

Організації ветеранів України // Розпорядження 

Ярмолинецької РДА від 10. 04. 2012 року 

12. Про заходи з підготовки та проведення в районі 26-ї річниці 

Чорнобильської катастрофи // Розпорядження 

Ярмолинецької РДА від 10. 04. 2012 року 

13. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей району в 

літній період 2012 року // Розпорядження Ярмолинецької 

РДА від 14. 05. 2012 року 

14. Про проведення позапланової перевірки виконання 

делегованих повноважень виконкомом Томашівської 

сільської ради // Розпорядження Ярмолинецької РДА від 14. 

05. 2012 року 

15. Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей у 

Ярмолинецькому районі // Розпорядження Ярмолинецької 

РДА від 12. 07. 2012 року 

16. Про підсумки соціально-економічного розвитку району за І 

півріччя 2012 року // Розпорядження Ярмолинецької РДА від 

27. 07. 2012 року 

17. Про ефективність заходів, які вживаються для забезпечення 

боротьби зі злочинністю та корупцією // Розпорядження 

Ярмолинецької РДА від 02. 08. 2012 року 

18. Про районний план заходів на 2012 рік з виконання 

загальнодержавної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 

2016 року // Розпорядження Ярмолинецької РДА від 14. 08. 

2012 року 
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19. Про хід збирання урожаю зернових культур 

сільськогосподарськими підприємствами різних форм 

власності району // Розпорядження Ярмолинецької РДА від 

13. 09. 2012 року 

20. Про проведення в районі Всеукраїнського тижня права // 

Розпорядження Ярмолинецької РДА від 17. 09. 2012 року 

21. Про затвердження плану роботи РДА на IV квартал 2012 року 

// Розпорядження Ярмолинецької РДА від 27. 09. 2012 року 

22. Про заходи з відзначення в районні Міжнародного дня 

громадян похилого віку, Дня ветерана // Розпорядження 

Ярмолинецької РДА від 01. 10. 2012 року 

23. Про заходи з відзначення Міжнародного дня інвалідів в 

районі // Розпорядження Ярмолинецької РДА від 02. 10. 

2012 року 

24. Про стан та перспективи розвитку галузі молочного 

скотарства в районі // Розпорядження Ярмолинецької РДА 

від 03. 10. 2012 року 

25. Про затвердження мережі закладів та установ освіти на 

2012-2013 навчальний рік // Розпорядження Ярмолинецької 

РДА від 03. 10. 2012 року 

26. Про план заходів з підготовки та відзначення у 2012 році 68-ї 

річниці визволення України від фашистських загарбників// 

Розпорядження Ярмолинецької РДА від 10. 10. 2012 року 

27. Про хід підготовки до зимівлі громадського тваринництва у 

2012-2013 р.р. // Розпорядження Ярмолинецької РДА від 30. 

10. 2012 року 

28. Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей в літній 

період 2012 року // Розпорядження Ярмолинецької РДА від 

30. 10. 2012 року 
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29. Про відзначення передовиків с/г виробництва з нагоди Дня 

працівників сільського господарства // Розпорядження 

Ярмолинецької РДА від 12. 11. 2012 року 

30. Про стан військового обліку і бронювання 

військовозобов’язаних // Розпорядження Ярмолинецької 

РДА від 05. 12. 2012 року 

31. Про затвердження плану роботи РДА на 2013 рік // 

Розпорядження Ярмолинецької РДА від 13. 12. 2012 року 

32. Про проведення свята до Дня Святого Миколая для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // 

Розпорядження Ярмолинецької РДА від 20. 12. 2012 року 

33. Про стан організації в районі роботи з видачі документів 

дозвільного характеру за принципом організаційної єдності 

// Розпорядження Ярмолинецької РДА від 24. 12. 2012 року 
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