ДОJIИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННrI
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засiдання постiйноi KoMicii з пиfаriь'дiяльностi ради, регламенту, законностi,
запобiгання та протидii корупцii
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенту, законностi,
запобiгання та протидiТ корупцii

PIшEHIUI

вiд 4 грудня 2017 року

Nп,/
м. .Щолинська

Про орiентовний перелiк питань двадцять першоi
cecii раЙонноТ ради сьомого скJIикання

Заслухавши iнформацii та розгляЕувши проекти рiшень з питань, що
пропонуються на розгляд двадцять першоТ сесiI районноi ради сьомого
скJIикання,

l..

постiйна комiсiя ВИРIIIIИJIА

:

Рекомендувати головi районноi ради винести на розгляд двадцять
першоi cecii районноТ ради сьомого скJIикання питання
:

.1.Про план роботи районноi ради на 2018 piK.
2.Про присвоення чергового ранry головi районноТ рали Бондаренко I.П.
3.Про дострокове припиненЕя повноважень депутата районноТ ради
сьомого скликаЕня .Щанилюка Г.В.
4.Про встановлення меморiальноТ дошки Оверченку (Кужелiвському) Д.О.

5.Про встановлення меморiальноI дошки Яру Славутичу (Григорiю
Жученку).
6.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 13 червня 2007 року
N183 "Про затвердження Положення про щорiчну.районну премiю в гаlrузi
освiти, культури, охорони здоров'я, молодi та спорry ".
7.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 сiчня 2015 року Nэ
434 <Про затвердження районноТ цiльовоi соцiальноi програми_ лрозвитку
позашкiльноl освlти та пiдтримки обдарованоi молодi на перiод до 2018 рокр.
8.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 29 квiтня 20l1 року J',lb
'n.noo
внесеннJI змiн до рiшення районноi рали вiл 23 грулня 2015 року JФ

"'

13.

10. Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 2l червня 2017 року
Jф2з1.
l1. Про перелiк зага:lьнорайонних заходiв на 2018 piK.
12.Про хiд виконання районноi цiльовоi соцiальноi програми протидii ВIЛiнфекцii7СНIЩу на 2015-2018 роки.
13.Про виконаЕня Програми зайнятостi населення ,Щолинського району на
перiод до 2017 року.
1 4.Про затвердженнJI Програми зайнятостi населення,Щолинського
району
на 2018 - 2020 роки.
15.Про районну програму з реалiзацii <<Нацiонального плану дiй щодо
реалiзацii Конвенцii ООН про права дитини> на 20l8-2020 роки.

Hoi правовоТ допомоги населенню
оТ

соцiа-пьноi програми оздоровлення та

лення та вiдпочинку дiтей на перiод до

граму соцiального захисту населення

i

соцiального розвитку .Щолинського

21. Про виконання районною державною адмiнiстрацiсю делегованих

повноважень.

еry за сiчень - Bepeceнb2Ol 7 року.
районноТ ради вiд 23 грулнli 2016 року
lK)).

районноТ ради>.

я на посаду керiвникiв закладiв
територiальних громад MicTa,

ацii
аду

комунЕuIьних закладiв шляхом

цii

комунальних закладiв шляхом

<<Навча.пьно-виховний комплекс
школа I-III ступенiв Nч3 .Щолинськ _
<.Щолинська загальноосвiтня школа I-III

раиону.

режi закладiв культури

.Щолинського

з

28.Про звiльнення БельськоТ Г.С.
посади директора Комyна.пьного
закладу <Районна школа мистецтв .I|,олинськоi
районноi iадш>.
29.Про внесення змiн до Положення про порядок встановлення, облiку та
демоfiтЦу меморiшlьних дошок на територii району.
30.про затвердження Статуту itомунального закладу <районна школа
у_1.]:цr: ДолинськоТ районноТ ради) у-новiй редакцii Ti його структури i
чисельностl.

3l.про затвердження Статуту Комунального закладу <районна дитяча
музична школа ЩЬлинськоТ районноТ ралй> у
р.д"*,iiirч ЙБ.о Бrру*rур" i
чисельностi.
"оuiИ
затвердження технiчноi документацii про нормативну грошову
л__,_1?.I!о
оцlпку земельноl дlлянки, що надана в оренду ПП <Iмпульс> для ведення
товарного сiльськогосподарського виробництва загzrльною площею 30,00 га
рlллl.
затвердження технiчноi документацiТ по нормативнiй грошовiй
л , li.прО
оцlнцl
земельних дiлянок, що наданi в оренду Фг <павик> для ведення
товарного сiльськогосподарського виробницiва загшIьною площею 57,4ЗЗ7 rа

рlлл1.

. 34.Про затв.ердження технiчноi докрлентацii
оцlнку земельноl дlлянки, що надана в оренду гр
p9rylyr товарного сiльськогосподарського виробir
29,7866 га рiллi.
35. Про затвердження технiчноi
_до_ку_ментацii про нормативну грошову
права оренди TepMiHoM на 7 poKiB на
ведення товарного сiльськогоспо
36. Рiзне.
.

Голова KoMicii

ельних торгах у формi аукцiону для
виробництва.
Г.Салов

ДОЛИНСЬКА РАИОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБJIАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, егламенту, законностi,
запобiгання та протидii корупцii

рIшЕн}UI

вiд 4 грудня 2017 року

XsJ

м. .Щолинська

Про проект рiшення районноi ради
<Про звiльнення Бсльськоi Г,С.
з посади директора
Комуна.ltьного закладу <Районна школа
мистецтв,Щолинськоi районноi ради>.

Розглянувши та обговоривши проект рiшення районноi радц <Про
звiльнення Бельськоi Г.С. з посади директора Комуна.ltьного закJIаду <Районна
школа мистецтв .Щолинськоi районноТ ради), заслухавши iнформацiю директора
комунального закладу <Районна школа мистецтв ,Щолинськоi районноi ради>.
.Постiйна комiсiя вiдмiчае, що керiвник закладу позашкiльноi освiти
звiльняеться з посади засновником. Пiдставою для звiльнення е результати
атестацiйноТ KoMicii. Проте, директором Комуна.пьного закладу <Районна школа
мистецтв ,Щолинськоi районноТ ради> результати атестацii оскаржуе в судовому
порядку,
Враховlточи вищезЕц}начене,
Постiйна комiсiя вирiшила

:

Рекомендувати головi районноi ради проект рiшення районноi ради <Про
звiльнення Бельськоi Г.С. з посади директора Комунального закладу <<Районна
школа мистецтв .Щолинськоi районноi ради> винести на розгляд cecii районноi
ради пlсля прийнятгя судом вiдповi4ного рiшення що о законностi пiдстави
звiльнення.
1

.

Голова KoMiciT

Г.Салов

ДОЛИНСЬКА РАЙОIIНА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенту, законност1,
запобiгання та протидii корупцii
вiд 4 грулня 2017

року

рIIIIFнн,{

trГs

_З

м. .Щолинська

Про хiд виконання рiшення районноi ради
вiд 3 l березня 20l 5 року Nэ4б0 <Про затвердження
Положення про порядок встановлення, облiку та
демонтажу меморiа.ltьних дошок на територii району>

Заслухавши та обговоривши iнформацiю про хiд виконання рiшення
районноi ради вiд 31 березня 2015 року ЛЪ460 <Про затвердження Положення
про порядок встановленЕя, облiку та демонтажу меморiальних дошок на
територiТ району))

Постiйна комiсiя вирiшила

:

1, Iнформацiю про хiд виконання рiшення районноi ради вiд З1 березня
Iоження про порядок встановJIення,
2015 року J,,lЪ460 <Про затвердження
Еа територl1 раиону> взяти до вlдома.
облiку та демонтаку меморiальних до

голова koMicii

Г,Салов

ДОЛИНСЬКА РАЙОЦНАРАДА

cbкoi оБлАстI

Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, егламенту, законностi,
запобiгання та протидiТ корупчii

рIшЕннJI

вiд 4 грудня 20l7 року

Nп?

м. ,Щолинська

Про плановi питаннrI постiйноi KoMicii

Заслухавши iнформацiю голови постiйноi KoMicii Салrова Г.В. про
ненадання районною державною адмiнiстрацiею iнформацii для розгляду
планового питання <Про хiд виконанЕя рiшення районноi ради вiд 15 квiтня
2016 року Nя58 <Про реформування друкованого засобу MacoBoi iнформачii
районноТ газети <<.Щолинськi новини> та комунального пiдприемства редакцii
газети <<.Щолинськi новини)), засновником яких е ,Щолинська районна рада>,
комiсiя вiдмiчае, що неЕадання зазначеноi iнформацii унеможливлюе
виконання плану. роботи постiйноi KoMicii на 20|7 piK та об'ективне вивчення i
пiдведення промiжних пiдсумкiв реформування друкованого засобу iнформацii
районноi газети <<!олинськi новини> та комунсшьного пiдприемства редакцii
газети <,.Щолинськi новини>.

Враховуючи вищевикJIадене,
Постiйна комiсiя вирiшила

:

1. Рекомендувати головi районноi державноi адмiнiстрацii звернути увагу

на своечаснiсть пiдготовки та поданЕя вiдповiдальними посадовими особами
районноi державноi адмiнiстрацii матерiалiв з планових питань постiйноi
KoMicii районноТ ради.

голова koMicii

Г.Салов

ДОЛИНСЬКА РАЙОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенту, законностi,
запобiгання та протидii корупцii

PIшEH}UI

вiд 4 грудня 2017 року

Jф

м. .Щолинська

5

Про план роботи
постiйноi KoMicii на 2018 piK

та

обговоривши iнформацiю голови постiйноi KoMicii
Салова Г.В. про план роботиiЬстiйноТ KoMicii на 20l8 piK,
Заслухавши

постiйна комiсiя ВИРIШИJIА

:

,l. Включити до плану роботи постiйноi KoMicii з питань дiяльностi

ради,
регламенту, законностi, запобiгання та протидii корупцii на 20l8 piK питання:
I квартап
Про хiд виконання районноi програми профiлактики та боротьби зi
злочиннiстю в.Щолинському районi на 20|7-2020 роки, затвердженоi рiшенням
районноI ради вiд 2З.|2,20l б Ns l 52.
II квартал
Про хiд виконання районноi програми пiдтримки дiяльностi комун€rльного
пiдприемства редакцiя .Щолинського районного радiомовленн я на 2017 -2020
роки.
III квартшl

IV квартал
Про виконання районноi програI\{и полiпшення умов утримання в ITT JФ3
ГУНП в Кiровоградськiй областi з{триманих i взятих пiд варту на 201 7-20 1 8
роки.

голова koMicii

Г.Салов

ДОЛИНСЬКЛ РАЙОЦНАРАДА

кrроtsогрАдськоi оБJIАстI

Постiйна комiсiя з питаць дiяльностi ради, регламенту, законностi,
запобiгання та протидii корупцii
РIIrIFlаl5ц
вiд 4 грудня 2017 року

Nsб

м. Долинська

Про внесення пропозицiй до шIану роботи
районноi рали на 20l8 piK

заслухавши та обговоривши iнформацiю голови постiйноi koMicii
Сапова Г.В. щодо внесення пропозицiй до плану роботи районноi
ради на 20l8

piK,

постiйна комiсiя ВИРIIIИJIА

:

l.

Рекомендувати головi районноi ради вкJIючити до плану роботи
районноiради на 2018 piK питання:
Про хiд викоЕання районноi прогрЕtми профiлактики та боротьби зi
злочиннiстю в,Щолинському районi gа 2017 -2020 роки, затвердженоi рiшенням
районноТ рад и вiд 2З .12 .201 б Ns 1 5 2 .
Про виконання районноi про
полlпшення yI!{oB утримання в ITT Ns3
ГУНП в Кiровоградськiй областi
i взятих пiд варry на 2017-20|8
роки.

голова koMicii

Г.Салов

