ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради

з

соцiальних та ryманiтарних питань

рIшЕння
Np/

вiл 8 червня 2018 року
м.,Щолинська
Про орiснтовний перелiк питань двалцять тpeтboi
cecil районноi ради сьомого скликання

Заслцавшп iпформацii та розглянувши проекти рiшень з питань, що
пропопl,rоться на розг,пяд двадцять Tpeтboi cecii районноi ради сьомого скликaulня,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА :
I.Рекоvенлlваrи головi районноТради винесlи на poзl ляд двадцять lpelbo'.l cecii paйoltltoi
ради сьомого скJlикаIlня питанIlя :

1,Про виконання Програми охорони павколишвього природного середовища

в
грулня
на
20l7-2020
затверджепоi
вiл
23
,Щолинському районi
роки,
рiшенням районноi рали
20lб року Nч l50.

2.Про хiд виконЕIння райоIrноi комплекспоi лрограми соцiмьноi пiдтрпмки сiмей
tагиблих учасникiв ан ги,lерористичIlо'i операцi'i. вiйськовослужбовцiв i поранених у{асникiв
АТО на 2014-2020 роки.
].Про хiд викоllаltItя райоlllIоi програми пiдготовки медичних працiвникiв та лолiлruення
iх соцiмьного захисту Еа 20l2 - 2020 роки,
4.Про хiд виконання рiшення районноi ради вiд 25 вересня 20l5 року Ne 508 (Про оренду
майна спlльноi власtlостi терцторiмьних громад Micтa, селища та сiл райопу>,
5Про реорганiзацilо Комунального закладу "ДолиЕський районнпй цент первинноI
медико-санiтарноi допомоги" шляхом перетворенпя у KoMyHa!,IbHe некомерцiЙне
пiдпри€мство "Центр первинноi медцко-санiтарноi допомоги Долинськоi райопноТ ради",
6.Про вltесеппя змiII до рiшеппя районноi ради вiд 18 грудня 2017 року Nэ 3l7 "Про
}аlвердження Поряаку приrначення на посму керiвникiв закладiв ,агмыlоi середньоi
освiти спiльноi власностi територiальних громад MicTa, селища та сiл району".
7.Про перейменування, реорганiзачiю:]акладiв загмыlоi середltьоi освiти Долинського
району у зв'язку зi створенням опоряого заклалу та його фiлii,
8

Про створепня Комунальноi уставови "Iнклюзивно-ресурсний центр Долиltськоi

районноi ради".
9 Про внесенпя змiн до районноТ комплексноi програми сочiмьного ]ахисту населеl{ня
району на 2018-2021 роки.
l0.Про внесення змiн та доповпень до програми екоllомiчного i сочiапьного розвитку
,Щолинського району на 2018 piK.
l l.Про внесепrrя змiп до районноi програми профiлактики та боротьби зi злочинtliстю в
ДолиЕському районi на 20l7-2020 роки, затвердженоI рiшенням районноi ради вiд 2З Iрудня
20l б року Л! 152.
12. Про внесення змiн та доповнеrlь до районпоi програми забезпечення соцiаJ,lьниNl та
впорядкованиNI житлом дiтей-сирiт та дiтей, позбавлепих батькiвського пiклування, осiб з ii
числа на перiод до 2018 року,
l3.Про впесенпя змiн до рiшення районноТ ра,ли вiл 23 грудrя 2016 року N9 166,
14. Про впесення змiн до районноi цiльовоТ соuiапьноi програми розвитку фiзичноI
культури i спорту на 20l7-2020 рокп,

l5,Про викондшя районного бюджЕту за сiчень-березеЕь 2018 року,
16,Про ввесення змiя до рiшеппя рйонноi ради вiд l8 грудiя 2017 року Nэ З16 "Про
райоЕtIий бюджет на 2018 piK".
17,Про затверджепня техЕiчпоi документацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельвоi
дi,,tянки, яка надана в оревду Плескачу О.А, для рибогосподарських потеб загatльною
площею 6,5576 га.
l8.Про затверлження технiчноi loKpteHтaцii про нормативну грошову оцiнку земельноi
дiлянки плоцею 28,1094 га, цо вiдводгrься для продаrсу права оренди TepMiHoM Еа 7 poкiв
на земельних торгах у формi аукчiону лля ведення товарного сiльськогосподарського

виробництва,
l9.Про заlвердження rехнiчноi доку]\iен гацii з нормаlивноТ lрошовоi оцiнки земельноi
дiлянки, що надана в оренду ПП "Грацт" для ведення товарgого сiльськогосподарського
виробництва загальною плоцею 100,6394 га рiллi,
20,Про заrвердження ,lехнiчяоi loKyTleHlauii з нормагивноТ грошовоi оцiнки зеvельноi
дiляЕки, цо надаЕа в ореяду ПП "Грант" для ведеЕня товарЕого сiльськогосподарського
виробництва загаJIьцою плоцею 115,8862 га prrr,rr,
2l.Про затвердження технiчноi докуvентачii з нормативноi грошовоi оцiнки ]емельноi
дiляяки, паданоi в оренду Крошцi О.В. для рпбогосподарських потреб загальною площею
22.01,5'7 rа ,
22,Про затверлження технiчноi локутлентацii про HopMa,I ивну грошову оцiнку земельноi
дiлянки, цо Еадана в оренду ФГ "Мрiя" для ведення товарного сrльськогосподарського
виробЕIIцтва загаJIьЕою площею 70,0031 га рiллl,
23. Рiзне,
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з соцiальних та ryMarriTapHиx питань

рIшЕння
вiд 8 червtiя 20]8 року

x,L

м. Долинська

Пдо хiд виконанпя райоЕноi програмп
пlдготовки медичних працlвник|в та полlпшення
iх соцiального зачисry на 20l2-2020 роки

. Зслдавши iнформацiю про хiд вЕко lаtпlя районлоi' програми пiдготовки медичних
працвникlв та полiпшення ii соцiального захЕсту на 2012-2020 роки,
Постiйяа комiсiя ВИРIшилА:
1,Iнформачiю про. хiд виконання районноi програми пiдготовки меличних працiвникiв
полiпшення ix соцiального зачисту на 20|2_2020 Ёоки взяти до вiдома.
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ДОЛИЦСЬКА РАЙОЕЕА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБJIАСТI

Постiйна комiсiя районноi ради

з

соцiальних та ryMaHiTapHшx питаць

рIшЕнIIя

xn4

вiд 8 червпя 20l8 року
м. ffолинська

По листи. що надiйшли на розлляд пос]iйноi Koмicii

Заслlхавши та обговоривши листи, цо надiйпци Еа розгляд постiйноi KoMicii,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:

l.Листи, що надiйшли па розгляд постiйпоi KoMicii:
- лист ради районвоi оргдliзацii BeTepaHiB УкраiЪи вiд 25
тавня 20l8 року N9l0З про
видшення коlдтlв ;
- лист головпого редактора редакцii Долинського районЕого радiомовлепня:
вiд l7 равня 20l8 року Jtb 42"Про вилiлеппя коштiв";
- лист витопачого KoMiTeTy .Щолинськоi Micbкoi
ради вiд 1 1 квiтЕя 2018 року
_ N90l- 03/l0/1 <Про надання згоди яа прийЕяття КДНЗ Ns2 (Iвуцка)
взятп до вЦома.

голова постiйноi koмicii
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ДОЛИНСЬКА РЛЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
постiйна комiсiя районнот ради з соцiальних а ryманiтарних пптань

рIшЕння
NsЛ

вiд 8 червяя 20l8 року
м. ,I[олинська

Про_лист ради лайонноi оргацiзацii ветераяiв Украiни
вй 25 травня 2018 року Nэ l03 про видlлення коштlв

_л_л Розглянрши лист ради районноi органiзацii BeTepaHiB Украlни вiд 25 травня
2018 рокУ lФl03 про видiленн} коштiв 'сдлi 65 тис.фн. для tiиконання статупlоt

дlяльностl l

постiйна комiсiя вирiшила

Напр.арIтц
_л_л
20t8 року Nel03
дlяльпостl до рalи

вlдповцноqт] до наданих повноважеЕь.

:

ацii BeTepaHiB Украiни вiд 25 травня
lис.lрн. д,пя виконання сlайноi
ро,lг,пяду та внесення пропозицiй у

т, Романчевко

,I[олинська районна радд сьомого скпикання
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"ц
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засiданвя постiйноi KoMicii районноi ради
зrоцiальних та ryмавiтарuшх пптань
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Виоiшилп:

голова постiйноi koMicii
Секретар постiйноi Koмicii
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