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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАШ
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови долинськоТ рАЙонноi рАди
вiд

lL

Nc /- ,/)

березня 20l 9 року
м, Долинська

Про скликання тридцять другоI
cecii районноj ради сьомоIо скликання

Вiдповiдно до статгi 46 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpajHi) та
Регламенту .Щолинськоi райопноi ради скликати трпдцять другу сесiю районноi рали сьоN!ого
скликання 26 березrtя 2019 року о l0 годинi в сесiйнiй змi районноi рдди м Долйнська,
На розгля: cecii виttес]и пи,iання:

l,Про внесення змirl до плану роботи районноi ради на 20l9 piK
2,Про xi,u виконання районно]i програми профiлактики та боротьби зi злочинкiстю в
!олинськопrу районi на 20l7-2020 роки.
3, Про виконаurrя районвоi цiльовоi <r)цiальЕоi програми протидii ВIЛ-iнфекцli CHIly на
2015"2018 роки,

4.Про хiл впконання районЕоi комплексно-t лрограми соцiмьного захисту населеяня

райопу Еа 2018-2021 роки,

\iд

,lal мьно]' cepe,]llLo'i.
викоIIання районllоi lIрограчи роrвиrк1 лошкiльноi.
позашкiлыtоi освiти на 20l8-202l роки
6,Про викопапня райопного бюдлсету за 20l8 piK.
7,Про виконаrlяя програми екоltомiчного iсоцiа-.rьлого розвитку.Щолинського райоllу за
20l8 piK
8,Про райопIIу програму полiпшення умов тFимання в iзоляторi тимчасового тримання
N9 З ГУНП в Кiровоградськiй областi затриманих та взятих пi,л варту на 20J9-2020 роки
9,Про внессння змirl ло рiпIсння райолtlоi ради вiд 23 грудня 20lб року N9 l52,
10.Про вIIесення змiн-до рiшення районноI ради вiд 22 червня 20l8 року Nл З75 "I'lро
створенIlя КомупальноТ установп "Iнклюзивно-ресурсниЙ цеItтр Долинськоi раЙонноi ради",
ll,Про внесеIIItя зNrlн до районноi програми реконструкцiТ (вiдновленllя мерсж
зовнiшнього освiтлення населених пуFктiв Долинського райоrrу на 20l 8,20l9 роки),
12,Про затlзерджевня Статуту Комунальпого некомерцiйItого пiдприсмства "Центр
первинноi медико-саIIiтарноj допоN{оги Долинськоi районноi ради" в ItовiЙ редакцi"l.
lЗ Про внесеullя зNliн ло рiшеIIItя райоЕноi ра.ли Bi.tt l2 лютого 20l9 року N9 484
I4 Про програму пiаrримки \tiсllсsих оргалiв виконавчо'.r влапи з пиlаllь peмi,laцii llилlи
дслегованих i владних повяоважень. У ДоI! IýькQму раЙонi lIa20l9,2020 роки,
l5 Прсl звiт го-lови райоljпоi |ади
lб Рiзне

5,Про

,

Л Бабенко

,{ a1',!T7,t).J,4?,
h-,
7г:
!, /.,Zzf.!:.-

