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KoMici

енту, законностl,

запо
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07 червня 2017 року

м. .Щолинська

Про проект рiшення <Про надання згоди
на передачу об'ектiв з державноl власностl
громад MlcTa,
у спiльну власнiсть територiальних
селища та сiл району>
на передачу
розглянувши та обговоривши проект рiшення <<про надання згоди
спiльну власнiсть територiальних громад
у
об'ектiв з державнот
"nuc"ocri
KoMicii
Micia, селищЪ та сiл району> ознайомившись з рiшенням постiйноi
iнвестицiй власностi та приватизацii
районноi ради з питань бюджету, фiнансiв,
проект рirпення районноi рали <Про надання
2017 року Л!2 < Про
Ьiд Z
'з
".р"""
дiржавноi власностi у спiльну власнiсть
на передачу об'ектiв
згоди
територiальних громад MicTa, селища та сiл району>,

,

постiйна комiсiя вирiшила:

1.
-

Пiдтримати рiшення постiйноi KoMicii районноi рlд". з, питань
вiд 7 червня

ай;.r,

приватизацii
фiнЬнсiв, iнвестицiй власностi та
2017 року JФ2 < Про
згоди на передачу
власнiсть територiальних гр

Г.Салов

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

PIшEHFUI
вiл 07 червня 2017 року

Ns

/,

м. .Щолинська

Звiт головного лiкаря комунЕIльного
закладу <,Щолинським районним
центр первинноl медико-санlтарноl допомоги>
Романченко Т.о.

Заслухавши та обговоривши звiт головного лiкаря комуншIьного закладу
<<,Щолинським
раионним центр первинноi медико-санlтарно1 допомоги)
Романченко Т.О, та розглянувши проект рiшення районноi ради <Про укJIадення
контракту з головним лiкарем Комуна.ltьного закладу <<.ЩолинськиЙ раЙонниЙ
центр первинноi медико-санiтарноi допомоги),

постiйна комiсiя ВИРIl[ИЛА:

l.

Звiт головного лiкаря комун€цьного заклqду <.Д,олинським районним
центр первинноi медико_сЪнiтарнЪi допомоги) романченко т.о. взяти до

вlдома.
2. РекомендУвати районнiй державнiЙ адмiнiстрачiТ нЕв у проекту рiшення
перебування на
районноi ради викJI сти в наступнiй редакцii : Про продовження
КомуншrьЦого закJIаду ".Щолинський районний центр
посадi головного лiкаря Комуншrьt
Романченко Тетяни Олександрiвни.
первинноi медико-санiтарноi допРмо

голова koMicii

Г.Салов

рIшЕннrI
Ns -3

вiд 07 червня 2017 року

м. .Щолинська

ради
дитячоi
ького району
кiровоградськоi областi та змiну скJIаду засновникlв,

РозглянувшИ та обговориВши проект рiшення <Про перейменування Центру
кiровоградськоi областi та
дитячоi та йнацькоi творчостi ,щолинського району
змiну складу засновникiв>>,
Постiйна комiсiя вирiшила

:

1. Рекомендувати районнiй державнiй адмiнiстрацii внести змlни дов
4 Управлiння LlДЮТ
вищезазначеНо.о npo.*ry, виклавши пункт 4,1 розлiлу
наступнiй редакцii:
4.1. керiвництво ЦДЮТ здiйснюе Його директор, яким

Уо*:l

бIli

стаж
тiльки .роruд"""" Украiни, що ма€ вищу педагогiчну ocBlTy
пiдготовку
педагогiчноi роботи не менш, як три роки, успiшно пройшов
^rа атестацiю керiвних кадрiв освiти в порядку, встановленому

MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни,

Кфiвник цдют приз.начасться та ."i"i"j_,]::i.,,.j лосвlтою,
1ч:lY
органу
вiдпоfiiдного
управлlння
поданням
за
засновником
шляхом укладення контракту.
голова koMicii

Г.Са.пов

запобiгання та протид11 корупцl1

PImEHH'I

xny'

вiд 07 червня 2017 року

м. ,Щолинська

Про проект рiшення районноi ради
<Про cTBopeHюI в результатl перетворення
КоЙуна.пьного закладу "Мiжшкiльний
комбiнат .Щолинськоi
"чur-"r,о-чrробничий
ради" та змiну скJIаду засновникlвD
районноТ

рiшення <про створення в результатl
розглянувши та обговоривши проект ..-Мiжшкiльний
навчально-виробничий
перетворення Коrу"-*J.о ruпйу
засновникiв>>,
*o*Oirru' ,Щолинськоi районноi ради" та змiну складу
Постiйна комiсiя вирiшила

:

до
_змlни
1. Рекомендувати районнiй державнiй адмiнiстрацii внести_Управлiння
б роздiлу IV,
вищезазначено.о .rpo"nd, u"*uu-" абзац 1 пункту

МНВК

в наступнiй

редакцii:

Е_____
МНВК керус директор, яким може бути

тiльки
,Щiяльнiстю
ocBiTy i стаж педагогiчноi
громадянин Украiни, що мае вищу. педагогiчну
пройшов пiдготовку та атестацiю
роботи не менш, як три роки, успiшно
освiти i
кадрiв освiти в порядку, встановленому MiHicTepcTBoM
;;;;
науки Украiни.
Керiвник МНВК призначаеться та звiльняеться _, освlтою,
поданням вiдповiдr(ого органу управлiння

6.

засновником

за

л:::iу

шляхом укладення контракту,

голова koMicii

Г.Салов

долинськА рАЙоннА рАlц
постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенту, законностl,
запобiгання та протидii корупцiТ

PImEHHrI
вiд 07 червня 2017 року

л! г
м. .Щолинська

Про проект рiшення районноi ради
<Про визначення Комунального закJIаду
<Навчально-виховний комплекс <.Щолинська
гiмназiя - загzrльноосвiтня школа I-III сryпенiв NэЗ
його фiлiй>
.Щолинськоi районноi ради)) опорним та створення

розглянувши

та

обговоривши проект рiшення <про визначення

Комунального закJIаду "Навча_llьно-виховний комплекс <.Щолинська гiмназiя та
зага.rtьноосвiтнJl школа I-III ступенiв NэЗ .Щолинськоi районноi ради) опорним
створення його фiлiй>
Постiйна комiсiя вирiшила

:

1. Рекомендувати районнiй державнiй адмiнiстрачiт викJIючити з проекту
вересня
вiд
рiшення п.14. <Ёнести змiни до рiшення районноi Ради
ZO1O ро*у JФl11 <Про створення ,Щолинського освiтнього окруry>, викJIавши
.Щодаток 1 в новiй редакцii (лодасться)>.
2.Рекомендувати районнiй державнiй адмiнiстрацii зазначенi у п,14 змiни
<Про створення
до рiшення районноi ради вiд 23 вересня 20lб року Nэll1
черговоТ cecii
,Щолинського освiтнього округу) подати на затвердження
районноТ ради окремим проектом рiшення.

2З

голова koMicii

Г.Салов

ДОЛИНСЬКАРАЙОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБ
запобiгання та протидii корупцii
PIIrrFH}IrI

Nрб

вiд 07 червня 2017 року

м. ,Щолинська
-Пoc,.iй"акoмiciязпитaньдiяльнoстipaди'peгламентy'зaкoннoстl'

Про орiентовний перелiк питаIIь шiстЕадцятоi
cecii районноi ради сьомого скJIикаЕня

-

з питань,
заслухавши iнформацii та розглянувши проекти рlшень
сьомого скJIикання,
що пропонуЮться на розгляд шiстнадцятоi районноi ради

постiйна комiсiя ВИРIIIИJIА :
шiстнадцятоi
Рекомендувати головi районноi ради винести на розгляд
тання :
iK

17 року.

запобiгання та
ногенного та природЕого характеру у
лексноi програми соцlаJIьного захисту
оТ

--

до 2020 року.

апрЬ *iд ч"*о""""я

програми Ъчитель" на перiод з 2014

соцlально1 пlдтримки
районноТ комплексноi прогр?_}tи
i

сiмей загиблr* у,ч""rпi|-;;;;;р;р;.;ичноi опЪрачii, вiйськовослужбовчiв
tня памятi загиблих на 20l4-2020 роки

lрiод до 20l7 року,
власност1 у спlльну
10.про надання згоди на передачу об'ектiв з державноi
MicTa, селища та сiл району
власнiстi

1l.Пр

пiдприей
району.

..п
А

Перелiку об'ектiв__(усЧо"lлЗ'uнlзаu]I;
територiilльних громад MicTa, селища та сlл

12.про укJIадення контракту

у

з

головним ni*lP:Y I9Yr:Т.:лТjР
допоМоГИ
>Т

ЗаКJrаДУ

медико-санiтарноt
культурно-дозвiллевого цеЕтру
й чеriф ,Ц,олинськоi районноi

ради".
p1]",iy:j
14. Про реорганtзацiю rllляхом перетворення ,Щолинськоi
уI:_]лч.
мистецтв
школа
Лолинськоl
';Районна
заклад
КЬмунальний
,""raцr"'

у'

районноi ради".

дитячо1

Долинськоi раЙоцноi.
рення
',.
райокна дитяча мУзИЧНа ШКОЛа

я ДолинськоТ районноi бiблiотеки,
бiблiотека для дiтей ,Щолинськоl
в Еавчальних закJIадах райqну,
чоi та юнацькоi творчостi ,Ц,олинського

нального закпаду

та
районноТ ради"

"Навчаltьно-виховний комплекс.

а I-III сryпенiв Ns3

.Щолинськоr

.Д,олинська загальноосвiтня
" опорним та створенЕя иого
селища
ть територiаrrьних громад MicTa,
та перейЙенування-,Ц,олинськоi дитячо-

кументацii по нормативнiй грошовiй

u ор",ду

Прилiпку О,В,

024
-norа.

О.В.

для

грошовiй

"орr*,внiй
для рцбогосподарських

ацii по нормативнiй грошовiй
<Степове-5>> загаJIьIIою площею

15,111 1 га

30.Про внесеннJI змiн до

суду
сяжЕих,I[,олинського районного

Кiровогралськоl ооластl,
31.Рiзне.

Голова комlс11

Г.Салов

ДОЛИНСЬКА РЛЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питаЕь дiяльностi ради, егламенту, законностi,
запобiгання та протидii корупцii

РПIIFн}UI
вiд 07 червня 2017 року

м. .Щолинська

Про хiд виконання рiшення районноi ради
вiд 25 вересня 2009 року JtlЪЗ74 <Про
приведення до чинного законодавства
установчих документlв пlдприемств,
i
на.спiльнiй
99iillчi1
19таlов, утворених
власностl територlальЕих
громад Mlcтa, селища l сlл районуD.

Засл5rхавши та обговоривши iнформацiю про хiд виконання рiшення
районноi рали вiл 25 вересня 2009 року Nч374 <Про приведення до чинного
законодавства установчих документiв пiдприсмств, органiзацiй
установ,
на
спlльнlи
власностl
територlальних
громад
MlcTa,
селища
1 сlл
утворених
районр), постiйна комiсiя вiдмiчас, що проект рiшення <Про прийнятгя у
спiльну власнiсть територiшtьних громад MicTa, селища та сiл району, змiну
складу засновникiв та перейменування ,Щолинськоi дитячо-юнацькоi спортивноТ
школи)) повернуто до районноi ради без наJIежного доопрацювання . Проект
рiшення районноi ради суперечить вимогам чинного законодавства щодо
порядку передачi об'ектiв у спiльну власнiсть територiальних громад MicTa,
селища та сiл району. .Щане зауваження не вр€tховано та жодних змiн щодо
приведення
вiдповiднiсть до чинного законодавства порядку передачi
,ЩолинськоТ дитячо-юнацькоТ спортивноi школи у спiльну власнiсть до проекту

i

у

не внесено.

У

майна

даному проектi рiшення не витриманий насryпний алгоритм передачi
:

- отримання згоди районних

-

-

рад на передачу об'екта;
передача об'скта здiйснюсться комiсiсю з питань передачi об'сктiв;
пiдписання акry приймання-передачi ( акт приймання-передачi, форма
якого затверджена Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, пiдписуеться головою
i членами KoMicii).

Виходячи з вищевикJIаденого,
постiйна комiсiя ВИРIllIИЛА:
1. Iнформацiю про хiд виконання рiшення районноi ради вiд 25 вересня
2009 року JS374 <Про приведення до чинного законодавства .установчих

документiв пiдприсмств,.органiзацiй 1установ, утворених на.спiльнiй власностi
територlalльних громад Mlcтa, селища l сш раиону) взяти до вlдома

ради з питань бюджеЦ,
2. Пiдтримати рiшенrrя постiйноi кo"i:1, _|,iт"ноi
20l7 року Nэ3 <Про
вiд 7
приватизацii
та
власностi
""р""
фiнансiв, iнвестицiЙ
територiапьних громад
,пiп""у
,р"Пй",
у
"Пр"

проект рiшеиня
_власнiсть
засновникiв та перейменування
MicTa, селища та сlл Йо"r, "i"y "*члу
спортивноi школи>>,
та
Допr"a"*оi дитячо-юЕацькоi
адмiнiстацiТ провести пiдготовку
д"р"*"",iи
3. Рекомецду"u", рч"оi""i"и
громад MicTa, селица
процедуру передачi у ;;i;;"y ;,"*]:]:_:.р::орiа,пьних школи з дотримаЕням,
спортивноi
та сiл району !,олинськоi д,i""о-о"чцькоi
об'ектЬ права державноi та комунальноl
Украiни
,й]'-йо""у
Закону
вимог
<про
s\д 29 KBiTH" zol1 року Nl05
власностi,,
та порядок списання майна
"u положе}rь про nop"!o*
затвердження

pi.."""";#;fi;i

",1t:11,-'о
громад мlста, селища та сiл районр
територiа.lIьних
власностl
спiльцоi

,

Г.Салов

Голова комlс11

ш

ДОЛИНСЬКА

РЛЙЛО_ННА

РАДА

iсiровогрддськоt овлдстr

постiйна

KoMici

енry, законностi,

PIrrIEHH,I
07 червня 2017 року

Nr/

м..Щолинська

Про листи, що надiйшли
Hi розглrд постiйцоi KoMicii

постiйноi
розглянувши та обговоривши лист, що надiйшов на розгляд
KoMicii :
Bi{ 2!:ч:?017 року
- лисТ ,Ц,олинськоi районноi державноr адмiнiстрачii
капlтальних та
}ф0l-iЬ/60/1 <Про вивчення потреби щодо проведення
p,."o'yD;
поточних peMoHiiB загальноосвiтнiх навчальних закпадrв

Г.Салов

