ДОЛИНСЬКА РДЙОННА РЛДА

сьомого скликдння
Протокол
засiдавпя презпдii районвоi рддп

xn

вiд 22 травня 2020 року

/9

м, Долинська

Присутrri;
Бондаренко Iрпна Петрiвна - голова президii
Бабенко Лiлiя BiKTopiBHa - заступяик голови президii
Романченко Тетяна Олександрiвна - член презилii
Рулеяко Катерина Василiвна член президii
Салов Геннадiй Володимирович - член президiТ
Чернiцький Валерiй Володимирович - член президii

Вiлсутвi:

Леуш Юрiй Анлрiйович - член лрезидii
Гайдук Iгор Олексiйович член президii
Майборош BiKTop Вiкгорович - член президii
Терещенко Вiтмiй Вiкгорович - член презилii
Зеленокорiнна IHHa BiKTopiBHa - член прези.лii

Порядок денний:

Про погодження проведення сороковоi cecii райояноi ради сьомого скликання та

питань! що пропоЕ}aються до розгляду.

1. Слчхдли: Бопдаоенко I.П.. головч презrrдii', яка сказала! цо для проведення засlдання
вiдповiдний KBopyT.r забезпечено, тож розпочинаемо роботу.
Шаяовнi члени президii! Засiдання проводиться з метою узгодження дати проведення.
часу та питмь, що пропонуються на сорокову сесiю районноi ра,ци сьомого скликання,

Bci питавня орiснтовного перелiку поданi у вiдповiдностi до чинвого законодавства та
Регламеяту районноi ради, розглянlтi па засiданнях постiйних комiсiй районноi ради,
прийнятi вiдповiдпi рiшення, я зараз з ними вас ознайомлю (зачитуе).
Що стосуеться орiсптовного перелiку питань. вiдповiдно до рiшення постiйвоi KoMicii
з питань промисловостr, комунмьного господарства, регуляторнот лолiтики. пiдпри€мництва
та торгiвлi вiд 19 травня 2020 року Ne2, суб'скту подання районнiй державнiй адмiнiстрацii
повернlто про€кт рiшення i iнформацiйно-довiдковi матерiали по питанню <Про наданвя
дозволу на списання транспортного засобу, що знaцодиться на бмансi вiддiлу
агропромислового розвитку районноi державноi адмiнiстацiiD у зв'язку з вi.чсутнiстю
в Iежних докуqентiв. TaKorK вiдкликане райдержадмiнiстрацiсю питапня <Про
перейменуваняя, реорганiзацiю закладiв, що входять до Комун&,lьного закладу "Долинська
загальноосвiтня школа I-III ступенiв Nз 4 Долинськоi райояноi ради" та про розширення iх
автояомii)). То)к, з урахуванням Bcix пропозицiй, ма сорокову сесiю виноситься З9 питань з
питанням (Рiзне)) ,
якi с зауваження, пропозицii щодо зазцачених питаЕь? немас,

€ пропозичiя: погодити проведеяня copoKoBoi cecii районвоi ради сьомого склйкання
03 червпя 2020 року о 10 годинi в сесiйнiй за,ri м. Долинська та орi€нтовний

псрелiк питань:

l,Про внесення змiн до списку присяжних Долинського районного суду Кiровоградськоi областi,
2, Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд l0 грудня 2015 року N9 ]0 "Про президiю
Долинсько-l районноi ради",
З, Про звiт голови районноТ ради,

4,Про призначення Демченко Iрини Анатолiiвни на посаду директора Комунмьного закладу

"Долинська заг&,lьноосвiтня школа I-IlI ступенiв N9 l Долинсько-l районноI ради",
5.Про звiт про виконання плану роботи районно-l ради на 20l9 piK.
6,Про втраry чинностi рiшення районноi рали вiд 28 березня 20IE року Nэ З4I "Про делеryвання
представникiв до смаду госпiта,,lьноi ради Кропивницького госпiтального округу",

7,Про затвердкення Положення про конкурсний вiлбiр суб'сктiв оцiночноi дiяльностi для
оцiнки майна спiльноJ влacHocTi територiмьних громад Micтa, селишата сiл

проведення незfu,lежноi
району.

8.Про внесення змiн до граяичноТ чисельностi Комунмьного замаду (Дитячо-ювацька спортивна
школа Долинсько'i районноi ради), затвердженоi рiшенням районноi ради вiд 26 березня 20l9 року Лs
502.

9 Про внесення змiн до рiшення районно'i ради вiд
на 20l9 piK",
I0,Про виконання районного бюддету за 20l9 piK,

2l

грудня 20I Е року N9 469 "Про районний бюджсr

Il,про хiд виконання районноi програvи пiдlо,lовки vедичних працiвникtв la полiпшення ix

соцiального захисry на 20l2-2020 роки,
l2, Про sнесеннЯ змiн до районноТ коМплексноi програми сочiального захисry населення району на

20l8-202l роки,

lЗ

Про виконання районноi лротами реконструкцii (вiдновлення) мереж зовнiшнього освiтлення

населених пункгiв Долинського раЙоtry на 20I8-20I9 роки.

]4,Про затвердження передав,rльного акry Комунмьного закладу "Червоноозерський замад

загмьноТ середньоi освiти l ступеня Долинськоi районноi ради",
l5,Про внесення змiн до районноI цiльовоi соцisльноi проrрами розвитку фiзичноТ культури i спорry
на 20I7-2020 роки,
16.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 20 грудня 20]9 року N9 557 "Про районний
бюджет .Щолинського району на 2020 piK",
l7,Про виконання районно-l цiльовоi програvи прогилii поширенню HapKoMaHil i 1лочиннос,li.
пов'язаноi з незаконним обi{ом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв на 20l7-

20l9 роки,
t8.Про об'€кги (установи, органiзацii, пiдприсмства) спiльноТ власностi територiмьни)r громад Micтa,
селища та сiл району,
19.про виконання програми економiчного iсоцiального розвитку Долинського району за 20l9 pik
2о Про внесення змiн та доповнень до Програми економiчного i соцiального розвитку Долинського
району на 2020 piK.
)LПро п"д"""" дозволу на безоплатну передачу транспортного засобу. що знаходиться на балансi
Комунмьного заюTаду "Дитячо-юнацька спортивна школа Долинськоi раЙонно-l ради"

22,Про внесення змiн та доповнень до районноi Програми фiнансовоi пiдтимки комунального
некомерцiйного пiдпри€мства (Центр первинноi медико-санiтарноi допомоги Долинськоi раЙонноТ
ради) на 20l9-202lроки),
23 Про внесення змiн до Статуry Комуна,rьного некомерцiйного лiдпри€мства "Цент первинноi
медико-санiтарноi допомоги Долинськоi раЙонноI ради",
24.про перейменування, реорганiзацiю замадiв, що входять до Комунмьного заlо,lаду "навчмьновихо;ний комп,lекс "Долинська гiмназiя - загальноосвiтня школа 1-1II сryпенiв N9 З Долинськоi
районно-l ради" m про розширення Jx aв,loнovii
25.Про змiну балансоуФимувача нерухомого майна спiльноi власностi територiа,rьних
громад MicTa, селища та сiл раЙону,
2Ъ,Про внесеннЯ змiн та доповненЬ до районноТ Програми фiнансово-l пiдтримки Комунмьного
некомерцiйногО пiдпри€мства (Долинська центальна раЙонна лiкарнЯ Долинськоi раЙонноТ ради)
на 2020-202l роки,
27,Про rрудовi вiдносини з Керiвником комунмьного замаду "Долинська загальноосвiтня школа IIlI сryпенiв N9 2 iM. А с, Макаренка ДолинськоТ районно-l ради" Бойко Галиною Iванiвною ,

28.Про трудовi вiдносини з Керiвником комунального заlсlаду "Братолюбiвська загмьноосвlтня
школа IJII ступенiв Долинсько-r районноТ ради" Денисенко Юлiею Михайлiвною ,
29.Про тудовi вiдносини з Керiвником комун!цьного замаду " Гурiвський опорний заюlад
загirльноi середньоi освiти I-III ступенiв Долинськоj районноi ради" Корнi€нко Валентиною
Iванiвною.
ЗO.Про трудовi вiдносияи з Керiвником комунмьного закладу "Долинська загмьноосвiтня школа I_
III ступенiв N9 4 Долинськоi районно-r ради" Матвiйчук Тетяною Вслодимирiвною .
Зl.Про трудовi вiдносини з Керiвником KoMyHaJ,lbHoгo замаду "Новогригорiвська Перша
загальноосвiтня школа llII сryпенiв ДолинськоI районноТ ради" Мельниченком Днатолiсм
Анатолiйовичем
32,Про труловi вiдносини з Керiвником комунмьного закладу "Новогригорiвська Друга
загальноосвiтня школа l-[l ступенiв Долинськоi районноi ради" Романюк Любов'ю Iванiвною ,
33 Про трудовi вiдносияи з Керiвником комунчцьного закладу "Навчмьно-виховний комплекс
"Долинська гiмназiя - загмьноосвiтня школа I-iIl сryленiв ,v! З ДолинськоТ районноi ради"
Свiчкарьовою Iнною Борисiвною,
34.Про трудовi вiлносини з Керiвником комунiшьного замаду "Бокiвський опорний заr.пад загмьноi
середньоТосвiти I-IIl ступенiв ДолинськоJ районноi ради" Сердюком Владиславом Миколайовичем
35,Про надання дозволу на списання нерухомого майна з бмансу Комунмьного некомерцiйного
пiдприемства "Долинська центальна районна лiкарня Долинськоi районноi ради"
36.Про надання дозволу на списання майна з балансу Комунального некомерцiйного пiдпри€мства
",Щолинська ueHTpMbHa районна лiкарня Долинськоi районноi ради",
З7.Про затвердження Порядку призначення керiвникiв комунальних ]акладiв охорони здоров'я
спlльно] масност, територiмьних rроvад vlcтa, селиша l сiл раЙону
]t, Про затвердження Порядку призначення га звiльнення керiвникiв замалiв загttльноi середньоi
освiти спiльно-r власностl територiмьних громад Micтa. селиша та сlл району
з9. Рiзне,

У

членiв президii немас змiн! доповнень? Нема€.

Хто за дану пропозицiю. прошу

голосувати.

Хто за? Проти?Утримався? Приймасться одноголосно.
(Рiшення Nel дода€ться).
Питання порядку денного президп вичерпмо,
На цьому засiдання президii оголош},rо закритим.

Голова президiТ

LБондаренко

Протокол вела:
Завiдувач секгору
органiзацiЙного забезпечеппя

Т,Лiханова

укрлiнА

ДОЛИНСЬКЛ РАЙОННА РЛДЛ

кIровогрАдськоi оБллстl

прЕзидIя
рlшЕння
вiд

22

травIrя 2020 року

N!l
м. Долинська

Про погодження проведення copoKoвoi cecll
раЙонноi ради сьомого скликання та питань,
що пропонуються до розгляду

Заслухавши iнформачiю голови президii щодо проведення сороковоТ ceci] районноi ради
сьомого смикання та питань, що пропонуються до розгляду,
президiя ВИРIШИЛД:

l, Погодити проведення copoKoBo-r ceciT районноi ради сьомого сlоlикання 0] червня 2020 року о
l0 годинi s сесiйнiй змi районноi ради та перелiк питань.
l,Про внесення змiн до списку присяжних Долинського районного сулу Кiровогралськоi областi

2. Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд I0 грудня 2015 року Na I0 "Про президiю
Долинськоi районноi ради",
З. Про звiт голови районноi ради.

4,Про призначеннг Демченко Iрини Анатолiiвни на посаду директора Комунмьного замаду
".Щолинська загальноосвiтня школа IlII ступенiв N9 l Долинськоi айонноi ради"

5,Про звiт про виковання план} роботи районно-l ради на 20I9 piK
бПро втату чинностi рiшення районноТ ради вiд 28 березня 20l8 року N9 З4I "Про делелування
представникiв до смаду госпiтмьноi ради Кропивницьколо госпiтального окруry".
7Про затверлження Положення
конкурсний вiдбiр суб'€ктiв оцiночно-r дiяльностi для
проведення не]zrлеr{ноi оцiнки vайна спjльноi власносli lериlорlа.lьних lрочад vicтa. селица та сiл
району,
Е,Про внесення змiн до граничноi чисельностi Комунального закJlаду (Дитячо_юнацька слортивна

про

школаДолинськоТрайонноiради),затвердженоiрiшеннямрайонноiрадивiд26березня20l9рокуN-.
502.

9 Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд
на

20l9 piк".

2l

грудня 20l 8 року Na 469 "Про районний

бюджfi

l0 Про виконання районного бюджеry за 20l9 piK.
ll,Про хiд виконання районноI проIраvи пiдlотовки чедичних працiвникjв та лолiпшення
соцiального мхисту на 20I2-2020 роки.
l2, Про внесевня змiн до районноi комплексноi програми соцiальноrо захисD нrселення району
20I8-202l роки.

i:,
на

lЗ Про виконання районноI програми реконструк цiТ ( в iдновлення ) мереж зовнiшнього освiтлення
населевих пунктiв !олинського району на 20I8-20I9 роки
l4Про затвердження передавfu,lьного акry Комунмьного замаду "Червоноозерський заклад
загiuiьноi середньоТосвiти I сryпеня Долинськоi районноi ради"
l5 Про внесення змiн до районноi цiльовоi соцiальноi проrрами розвитку фiзичноТ кульryри i спорry
на

20l7-2020 роки.

lбПро внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 20 rрудня 2019 poKy,v9 557 "Про районний

бюлжет !олинського району на 2020 piK"

I7,Про виконання районно-r цiльовоТ пролрами протидii поширенню наркоманii i ]лочинностi,
пов'язаноi з незаконним обiгом варкотичних засобiв. пdихотропних речовин i прекурсорiв на 20I7.
2019 роки,

IЕ,Про о6'€кти

(установи, органiзацji', пiдпри€мства)

селища та сiл району.

спiльноi власностi територiальних громад Micтa,

l9.Про виконання програми економiчного i соцiального розвитку Долинського району за 20l9 piK
20,Про внесення змiн та доповнень до Програми економiчного i соцiа,rьного розвитку Долинського
району на 2020 piк.
2l Про надання дозволу на безоплатну передачу IранспоFrного засобу, що знаходиться на балансi
Комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа Долинськоi районноТ ради"
22,про внесення змiн та доповнень до районноi програми фiнансовоТ пiдтримки KoMyнa.rlbнol()
некомерцiйного пiдпри€мства (Центр первинноi медико-санiтарноi допомоги Долинськоi районноТ
ради) на 20l9-202] рокиD.
23. Про внесення змiн до cTaT},D/ Комунальноло некомерчiйного пiдпри€мства "Центр первинноi
медико-санiтарноi допомоги Долинськоi районно-r ради".
24.Про перейменування, реорганiзачiю закпадiв, що входять до Комунмьного зак:паду "Навча.пьновиховний комплекс "Долинська гiмназiя загальноосвiтня школа IJI| сryпенiв Ns 3 Долинськоi
районноi ради" та про розширення ix aBToHoviI.
25,Про змiну бмансо}тримувача нерухомого майна спiльноТ власностiтериторiальних
громад Micтa, селища та сiл району.
26,Про внесення змiн та доповнень до районноi Програми фiнансовоi пiдтримки Ком5rнмьного
некомерцiйного пiдприсмства (Долинська центzrльна районна лiкарня Долинськоi районноi ради)
ва 2020-202l роки
27.Про трудовi вiдносини з Керiвником комунчtльного замаду "Долинська загмьноосвiтня школа l_
IIl ступенiв N9 2 iM. А,С, Макаренка ДолинськоТ районноi ради" Бойко Галиною Iванiвною ,

28,Про трудовi вiдносини з Керiвником комунального замаду "Братолюбiвська загalпьноосвiтня
школа I-IlI ступенiв ДолинськоТ районноТ ради" Денисенко Юлiею Михайлiвною .
29,Про тудовi вiдносини з Керiвником комунального замаду " Гурiвський опорний заклад
загмьноТ середньоТ освiти 1-IlI ступенiв Долинськоi районноI ради" Корнi€нко Вментиною

[ванiвною
30,Про трудовi вiдносини з Керiвником комунального закладу "Долинська загальноосвiтня школа l-

Долинськоi районноi ради" Матвiйчук Тетяною Володимирiвною
з Керiвником комунмьного замаду "Новогригорiвська Перша
загмьноосвiтня школа I_1II ступенiв Долинськоi районноi ради" Мельниченком Анатолl€м
Анатолiйовичем,
32 Про труловi вiдносини iз Керiвником комунаJ,lьного закладу "Новогригорiвська Друга
загальноосвiтня школа 1-Il сryпенiв ДолинськоТ районноi ради" Романюк Любов'ю lванiвною ,
33,Про тудовi вiдносини з Керiвником комунмьного замаду "Навчально-виховний комплекс
"Долинська гiмназiя _ загальноосвiтня школа I-IIl сryленiв ,Ф 3 ДолинськоТ районноi ради"
Свiчкарьовою lнною Борисiвною,
З4 Про трудовi вiдносини з Керiвником комунального закладу "Бокiвський опорний замад загмьноi
середньо-l освiти 1-I II ступен iB Дол инськоТ район Hoi ради" Сердюком Вл адисл авом М икол а Йо ви чем ,
35.про надання дозволу на списання нерухомого майна з бмансу комунмьноrо некомерцiйноrо
пiдприемства "Долинська центральна районна лiкарня Долинськоi районноi ради",
36,Про надання дозволу на списання майна з ба,lансу Комунального некомерцiйного пiдприемства
"Долинська центрмьна районна лiкарня ДолинськоТ районноi ради",
J7,Про затвердження Порядку призначення KepiBHиKiB комунальних закладiв охорони здоров'я
спlльно-r власносгi територlальних громад мlсга. селица i сlл район}.
JЕ, Про ]атвердкення Порядк} при]начення ла ]вiльнення керiвникiв taмa.liB загальноТ середньо-r
освiти спiльноi власностiтериторiальних громад MicTa, селища та сiл району
з9 Рiзне.
lII ступенiв
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3l.Про труловi вiдносини

Голова президii

I.Бондаренко

