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ДОЛИНСЬКА РДЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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м Долинська
Про скликання двадцять дев'ятоi cecii
районноi ради сьомого скликання

Вiдповiдно до статгi 46 Закону УкраIпи (Про мiсцеве самоврядувапня в yкpaiнi) та
регламевту Долинськот районноi рали скликати двадцять дев'яту сесiю
раЙонноj ради
сьомого скJlиканпя 2l грудня 20i8 року о 10 годинi в сесiйнiй змi
райоrlноi ради
м. Долинська,

на розгляд cecii винести питанIlя:
1,Про виконанЕя районного бюджету за сiчень - вересень

20l8 року,

2,Про виконаннЯ раЙонноi програмИ поrппшення умов тримапня в iзоляlорi
тимчасового трпманпя N!3 ГУнП в Кiровоградськiй областi затриманих i взятих пiд Bapiy
на 20]7-2018 роки.

З,Про хiд викоЕання прогрЕlми ''Пптltа вода Долинського
району '' на 2006-2020 роки,
затвердженоi рiшенням районноi ради вiд 15 07 2005
року NсЗ66,
4,Про викоцання раЙонноi програмИ забезпечення соцiмьнпм та вIIорядкованим
житлом дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ix числа на
перiол до 20l8 року.
5,Про викопанпя районЕоi цiльовоi соцiальноi програми
розвитку позашкiльноI освiти
та пiдтримки обдарОваноi молодi па перiод до 20l8
затвердже;оI
року,
рiшенням раЙонно]i
ради вiд 2З.01.2015 року N9 4З4.
6.про викоцання районною державноlо адмiнiстрацi€ю делегованих поввоважень
7.Про впесення змiн та доповнень до райопноI комплексноi програми соцiмьноТ
пiдтримкп учасникiв Ато, оос, членiв iх сiмей, сjмей загиблих
учасникiв Ато та оос.
постра)кда.лих учасникiв Революцii Гiлностi та вшан}вання лам.ятi:]аIиблих нл2о|4-2о20
роки.
8.про затвердження районноi програми забезпечення соцiа.,lьним та вIIорядкованим
житлом дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклуванItя, осiб з ]'х числа
на
перiод до 202l року,
9. Про затвердження районноi програми нацiонально-патрiотичного вйхованяя
дiтсй та
мололi на 20l9-2021 роки.
l0.Про затвердження Програми ветеринарно-санiтарпихзаходiв з профiлактики,
оздоровлення, лiквiдацiiТа цедопущенЕя розповсюдженuя африканськоi чrми свиIlеЙ
на
територii ДолиIrського району на 20l9-202l роки
J 1,Про внесення змiн до
рiшення раЙонноi ради вiд 22 червItя 2018 року ]ф З75 ''Про
створеЕпя Комуна,lьноi установи ''Iнклюзивно
- ресурсниЙ центр .Щолиltськоi раЙонноi
ради",

l2,Про затверлження районноi Програми фiнансовоi пiдтримки Комlямьного

некомерцiЙпого пiдприемства (Центр первинноi медико-санiтарноi допомоги Долинськоi
райоЕноi ради) на 2019-2021 роки.
l3, Про програму економiчного i соцiа,rьного розвптку Долинського району на 2019
piK.
I4, Про районний бюдже1 на 20]9 piK,
l5, Про надаяпя дозво,ту на безоплатну передачу та списання транспортних засобiв, що
'lнаходлться на балансi Долинськоi районноi державноi адмiнiс lрацii,
I6.Про затвердження технiчноТ локумен гачii про нормативну грошову оцiнку ]емельно-t
дiляпки загмьною площею 33,7000 га для продажу права оренди на земельних торгах для
ведеIlня товарного сiльськогосподарського виробництва на територii Першотавневоi
сiльськоi ради.
17. Про внесення змiн ло плану роботи районноi ради на 20l8 piK.
l8.Про плап роботи районЕоi ради на 20l9 piк.
19.Про перелiк загмьнорайонних за-чодiв на 20l9 piк.
20.Про звiт постiйноi KoMicii районвоТ ради з пптаЕь бюджету, фiнансiв, iпвестицiй,
власностi та приватизацii,
2l.Про звiт постiйноi KoMicii районноi ради з питаяь промисловостr, комун&lьного
господарства, регуля горноi полi,lики. лiдприr.мницl ва га торгiвлi.
22.Про звiт постiйноi KoMicil районноi ради з питань дiяльностi ра,чи, регламенту,
законностi. запобitання га лроrидii корупцii,
23.Про звiт постiйяоi KoMicii районноi ради з питань агропромислового комплексу,
земельнпх вИносин, екологiчпоi безпеки та рацiонaцьного використання природних
pec}pclB.
24.Про звiт постiйвоi KoMicii районноi ради з соцiальних та rуманiтарних питань.
25. Рiзне.

Голова районноi

LБондаренко

