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С.гryхали:

Впстчпили

:

Вирiшили:

голова постiйноi koMicii
Секретар постiйноi KoMicii

т. Романченко

л Г. I]ypKaH
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постiйна комiсiя районноi ради

з соцiальних та

ryманiтарних питань

рIшЕння
xny'

вiд б вересня 2017 року
м..Щолинська

Про орiентовний перелiк питань вiсiмнадцятоi
cecii районноi ради сьомого ск;Iикання

заслlхавши iнформачii та розгJIянувши проекти рiшень з питань, що
пропонlтотьiЯ на розгJIяД вiсiмнадцятоi cecii районноi ради сьомого скликання,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА

:

Рекомендувати головi районноi ради винести на розгляд вiсiмнадцятоi cecii районноi
ради сьомого скJIикання питання :
1.Про виконання районного бюджету за сiчень - червень 2017 року,
2.Про хiл виконання програми економiчного i соцiшIьного розвитку ,Щолинського району
за I пiврiччя 2017 року.
3.Про хiл виконання рiшепня районноi рми вiл 25 вересня 2015 року JФ 508 <Про оренду
майна спiльноi власностi територiа.пьних громад MicTa, селища та сiл району>,
4.Про об'екти (установи, органiзацii, пiдприсмства) спiльноi власностi територiа.льних
громад MicTa, селища та сiл району.
5.Про хiд виконання програми "Питна вода Долинського району" на 2006-2020 роки.
6.про стан пiдготовки господарського комплексу району до роботи в осiнньо-зимовий
перiол 2017l2018 poKiB.
7.Про хiл виконаЕня районноi програý{и збереження iсторичноi пам'ятi про Перемогу у
свiтовiй вiйнi 1939 -1945 poKiB на 20l1-2020 роки.
,Щругiй
- -8.про
хiл виконання районноi програми забезпечення соцiа.льним та впорядкованим
*"rno" дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з i11 числа на перiод
до 201 8 року.
9.Про внЪсення змiн до рiшення районноi рали вiд 2З грулня 2016 року Nя 174 "Прб
районний бюджет на 2017 piK"
10.про поголжеЕня призначення Яцечко Наталii Миколаiвни на посаду директора
Коrуналь"ого закладу ''Олексанлрiвська загальноосвiтня школа I-III ступенiв .Щолинськоi
районноi рали"

11.про погодження призначення IBaciB Марини Леонiдiвни на посаду завlдувача
I-III
IBaHiBciKoi фiлii I-[ ступенiв Комунального закладу <.Щолинська загальноосвiтня школа

ступенiв Jrl!4 .Щолинськоi районноi рали).
t2.про погодження призначення Iщенко Свiтлани Миколаiвни на посаду завlдувача
БогданЙськоi фiлii I ступеню Комутrального закладу <Навчально-виховний комплекс
<,Щолинська гiмназiя - загальноосвiтня школа I-III ступенiв NэЗ .Щолинськоi районноi ради>
l3.Ilpo погодЖення призначення дкаевич Надii Вiкторiвни на посаду завiдувача
I-Ii ступенiв Комунмьного закладу <.щолинська зага,тьноосвiтня
першоrрав"евоi

фiлii

школа IJII ступенiв Nл 4 .Щолинськоi районноi рали> ,
14.ПропогодженняпризначенняГа.гlьчУкЛарисиЛеонiлiвнинапосадУзаВlдУвача
школа IВасилiвськоi фiлii I-II ступенiв Комунмьного закладу <,Щолинська загальноосвiтня
III ступенiв Nч4 .Щолинськоi районноi ради>.

15.Про погодження призначення Карявки Ольги Михайлiвни на посаду завiдувача
Марфiвськоi фiлii I-II ступенiв Комlпального закладу (Навчально-виховний комплекс
<.Щолинська гiмназiя - зага,тьноосвiтня школа I-III ступенiв Nч3 ,Щолинськоi районноi рали>.

16.Про погодження призначення Яценко Свiтлани Володимирiвни на посаду завiдувача
BapBapiBcbKoi фiлii I-II ступенiв Комуна.rьного закладу <Навчально-виховний комплекс
к.Щолинська гiмназiя - загальноосвiтня школа I-III сryпенiв Nч3 .Щолинськоi районноi ради>.
17,Про внесення змiн до рiшення районноТ рали вiд 23 грудня 2016 року Nч l62.
18.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд l0 грудня 2015 року Nl7 "Про
утворення постiйних комiсiй .Щолинськоi районноi ради сьомого скликання".
19.Про звiльнення Григоренко Г,В. з посади головного лiкаря ,Щолинськоi
центрiцьноi район ноi лiкарнi.
20. Про затверлження базовоi мережi закладiв культури ,Щолинського району.
21. Про внесення змiн до рiшення районноi рми вiл 23 вересня 20l б року Nэ1 l 1 <Про
створення.Щолинського освiтнього округу>
22.Про затверлження технiчноi документачii про нормативну грошову оцiнку земельноi
дiлянки Ns 1, цо надана в оренду СФО кАгат>для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 91,4699 га рiллi,
23.Про затверлження технiчноТ документачii про нормативну грошову оцiнку земельноТ
дiлянки J\b 2, що надана в оренду СФО кАгат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 48 \12 га рiллi.
грошову очiнку земельноi
24.Про затверлження технiчноТ локрrентачiТ про нормативну
"7
дiлянки Ns 3, що надана в оренду СФО кАгат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загаJIьною площею l4З,6614 га рiллi.
25.Про затверлження технiчноТ документаuiТ про нормативну грошову оцiнку земельноi
дiлянки Ns 4, що надана в оренду СФО <Агат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 1З2,2|97 га рiллi.
26.Про затверлження технiчноТ докрлентацii про нормативну грошову оцiнку
земельноi дiлянки Jф 5, що надана в оренду СФо (Агат) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 9,9402 га рiллi.
27.Про затверлження технiчноi докрrентачii про нормативну грошову оцiнку земельноi
надана
оренду СФО <Паросток> для ведення товарного
дiлянки,
виробництва
загмьною площею 39, l 261 га рiллi.
сiльськогосподарського
28,Про затверлження технiчноi документацiiпро нормативну грошову оцiнку земельноТ
дiлянки, що надана в оренду СФО <Паросток> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 69,0721 га рiллi.
29.Про затверлження технiчноi докучrентачii про нормативну грошову ouiHKy
земельноi дiлянки, що надана в оренду СФО кПаросток)) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 3,47 1 З га рiллi.
30.Про затверлження технiчноi докуrчrентацii про нормативну грошову оцiнку
оренду СФО <Паросток) для ведення товарного
земельноi дiлянки, що надана
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 58,8662 га рiллi.
31 .Про затверлження технiчноi документацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноТ
дiлянки загальною площею 28,0007 га шляхом продажу права оренди на конк}рентних
засадах (аукцiонi) строком на 10 poKiB дтя рибогосподарських потреб на територii
Гурiвськоi сiльськоi ради (за межами населених пунктiв).
32.Про затверлження технiчноi документачii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноj
дiлянки для рибогосподарських потреб, наданоi в оренду Самарському О. Л. загальною
площею l5,7143 га.
33,Про затверлження технiчноi докрtентачii з нормативноi грошовоi оцiнки земельноi
дiлянки, яка знаходиться в користуваннi Зотовоi В.В. для рибогосподарських потреб
загмьною площею 8,4973 га.
34. Рiзне.

що

в

в

голова постiйноi koMicii

4

т. Романченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАЛ{
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з соцiальних та гуманiтарних питань

рIшЕння

хъi

вiд б вересня 2017 року
м. ,Щолинська

Про погодження призначеннJI
яцечко HaTarrii Миколаiъни

Заслlхавши

на посаду
ступенiв

ного зalкJIаду
lтня школа
HHoi рали"

iH

Яцечко Ната.лlii МиколаiЪни
загальноосвiтня школа I-III
ий проект рiшентя, постiйва
що в зlшропоновzlному проекп рlшення не зазначеЕо термlн, на якии
асти конфакт з лирекгорЪм Койунального закJrаду "Олексанлрiвська
кола I-III ступенiв ,Щолинськоi районноi ради>.

директора

flолйнськЪi

Виходячи з вищевикJIаденого, постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:

державнiй адмiнiстацii д
рiшення <Про
Комунального
Яцечко Наталii Миколаiвни
айонноi ради>,
зага.ltьноосвiтrя школа I-III
зазЕачивши TepMlH , на який укJIадаеться KoHTpalKT з дирекгором комунального з{lкJIаду.

голова постiйноi koMicii

т. Романченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноТ ради з соцiальних та ryманiтарних питань

рIшЕння
Jlb

вiд б вересня 2017 року

э

м.,Щолинська
Пдо проекг рiшення районноi ради
(l lpo погодження цомtсячноl плати
за навчання у початкових спецrалlзованих
их закJIадах

виховання) м. .Щолинська
ний piK>

мистецтв ,Щолинськоi районноi ради та район

у та затверджусться
рали, розмiр плати за навчання ви
дженням lз вrддlлом
голови
де
районноi
!озпорiцжейням
мч та кYльтуDноi спадцини l
ржавноi алмiнiстраuii
затверджусться
навчання
плати
за
пiльги
шодо
областi Додатковi
голови Р.ЩА.

Виходячи з вищевикJIаденого,постiйна комiсiя ВИРIШИЛД:

l.

Рекомендувати головi районноi рали п

голова постiйноi koMicii

т. Романченко

ннА рАдА

кIровогрАдськоi овлдстr

По"r@iальних

та ryманiтарних питань

рIшЕння
вiд б вересня 2017 року

Mnh
м.

!олинська
змiн
ього округу)
ceciT
Ього

ра
ок
ро

Що

прийняте 23 вересня 20lб
ради, тому формулювання
шемо (рiшення районноi

ycтbcj внести змiни до лодатку l
I l l <Про створення !олинського
рiшеннi - че Положення про

ення вирiшено _затвердити структуру
в його складi 5 навчально-виховних

Tt рiшення про внесення змiн структура
на двома опорними школами та (закладами,
вважас за доцiльне внести вiдповiднi змiни
вересня 20lб року Nsl llкПро створення

l.
2.

Виходячи з вищевикладеного, постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:

Рекомендувати головi районноi рали винести даний проект на
розгляд cecii
раионноl ради сьомого скликання за рrови доопрацювання та виправлення
зазначених недолlкlв

.

|919менлувати районнiй державнiй алмiнiстрацii доопрацювати даний проект
рlшення та виправити зазначенi недолiки.

голова постiйноii koMicii

т. Романченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйва комiсiя районно[ ради

з

соцiальних та ryманiтарпих питань

рIшЕння
пъл

вiд б вересня 2017 року
м..Щолинська

Про хiл виконання районноi програми
пlдготовки медичних працlвникlв та полlпшення
ix соцiа;rьного захисту на 2012-2020 роки

. Зслдавши iнформачiю про хiд виконання рфлоуд{lцрограми пiдготовки медичних
прачiвникiв та полiпшення ix соцiального зzlхисту на 20'l2-2020 роки,
Постiйна комiсiя ВИРIШИJIА:
1.Iнформаuiю про. хiл виконання районноi_цр9грами пiдготовки медичних прачiвникiв
полlпшення lx соцtального захисry'на 20l2-2020 роки взяти до вiдома.

голова постiйнот koMicii

т. Ромавченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАД{
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради

з

соцiальних та гуманiтарних питань

рIшЕння
хпб

вiд б вересня 2017 року
м.,Щолинська

Про листи, що надiйпши
на розгляд постiйноi KoMicii

Опрацювавши листи, що надiйшли на розгляд постiйноi KoMicii :
- Лист Кiровоградського обласного лабораторного центру MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Украihи вiд 03.08 20l7 року Nч1921/04-1 <Про захворюванiсть населення областi на
туберкульоз органiв дихання>;
- Лист Кiровоградського обласного лабораторного центру MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Украiни вiд 31.07. 2017 року },{!t976l05-09 <Про органiзацiю лабораторного
контроJrю умов життсдiяльностi населення>;
- Лист Кiровоградського обласного лабораторного центру MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Украiни вiд 31.07. 2017 року N91975/05-09 кАналiз виконання плану
монiторцнгових дослiджень за I пiврiччя 2017 року>;
- Лист ,Щолинськоi Р,ЩА вiд 23.08,20l7 року JФ 01-02/1б1 <Щодо виконання
протокольного дорг{ення);
- Лист Олексанлрiйськоi MicueBoi прокуратури вiд 03.08.20l7 року JФ [12-88] 4815-вих17 про стан дотримання законностi та боротьби iз кримiнальними правопорушеннями на
територii району за I пiврiччя 2017 року;
- Лист КП <Стадiон кКолос> вiд 15.06.2017 року Nч54 про пiдвищення заробiтноi
плати.

постiйнакомiсiя вирiшила:
1.Листи, що надiйшли на розгляд постiйноi KoMicii, взяти до вiдомд.

голова постiйноi koMicii

т. Романченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАД{

кIровогршськоi оБлАстI

Постiйна комiсiя районно[ ради з соцiальних та ryманiтарних питань

рIшЕнIIя

N.F

вiд б вересня 2017 року
м. ,Щолинська

Про головного лiкаря .Щолинськоi ЩРЛ

Заслухавши iнформацiю про звiльнення Григоренко Г.В. з посади головпого лiкаря
.Щолинськоi центршrьноi районноi лiкарнi та розглян}ъши зzшропоIlований проекr рiшення з
даного питання, постiйна комiсiя вiдмiчае , що серед MaTepia.rriB проекIу рiшення вiдсутнiй
звiт головного лiкаря ЩРЛ Григорепко Г.В. про дiяльнiсть за час перебування на посадi, що
робить неможlrивими об'ективну оцiнку результатiв роботи та надання певних
рекоменДацiй,

Виходячи з вищевикJIаденого, постiйна комiсiя ВИРIШИПА

:

1. Рекомендувати головi районноi рали пiл час розгляду питzlння <Про звiльнення
Григоренко Г.В. з посади головного лiкаря .Щолинськоi центральноi районноi лiкарнi> на
пленарЕому засiданнi районноi рали засJryхатп звiт головного лiкаря про результати
дiяльностi за час перебування на посадi.

голова постiйноi koMicii

т. Романченко

