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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАД{
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноТ ради з соцiальних а гуманiтарних питань

рIшЕнIIя
NпУ

вiд 9 червня 20l7 року
м. .Щолинська

Про орiентовний перелiк питань шiстнадцятоi
cecii районноi ради сьомого скJIикання

Заслlхавши iнформацii та розгJIянувши проекти рiшень з питань, що
пропонуються на розгляд шiстнадцятоi cecii районноi рали сьомого скJ]икання,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА :
Рекомендувати головi районноi ради винести на розгляд шiстнадцятоi cecii районноi
ради сьомого скJIикilнЕя питанЕя :
1.Про внесення змiн до плану роботи районноi рали на 20l7 piK
. 2. Про виконання районного бюджету за сiчень - березень 2017 року.
3. Про хiд виконання Комплексноi районноi програми запобiгання та реiгування на
надзвичайнi сиryацii техногенного та природного характеру у .Щолинському районi на 20l б
- 2020 роки.
4.Про хiд виконання районноi комплексноi ПРОГРЕlJttи соцiального з:rхисту населення
району на 2014-2017 роки.
5.Про хiд виконання районноi цiльовоi прогрчlJ\.rи "Вчитель" на перiод з 20|4 до 2О2О
року.
6.Про хiд виконання районноi комплексноi прогрilь{и соцiальноi пiдтримки сiмей
загиблих учасникiв аlтитерористичноi операчii, вiйськовослужбовцiв i поранених
учасникiв АТО та вшанування пам'ятi загиблих на 2014-2020 роки
7.Про хiл виконання районноi прогрilми розвитку та пiдтримки ма,того i сер9днього
пiдприемництва у .Щолинському районi на 20l6-2020 роки.
8,Про внесення змiн до районноi Програми розвитку та пiдтримки малого i середнього
пiдприемництва в.Щолинському районi на 2016-2020 роки
9.Про внесення змiн до районноi цiльовоi соцiа;rьноi програми оздоровлення та
вiдпочинку дiтей на перiод до 2017 року.
l0.про надання згоди на передачу об'сктiв з державноi власностi у спiльну власнiсть
територiальних громад MicTa, селища та сiл району.
l 1.Про внесення змiн до Перелiку об'ектiв (установ, органiзацiй, пiдприемств)спiльноТ
власностi
их громад MicTa, селища та сiл району.
контракту з головним лiкарем Ком5,rrального закJ]аду ".Щолинський
первинноi
медико-санiтарноi допомоги".
центр
районний

т
12.Про

13.про реорганiзацiю шляхом перетворення культурно-дозвiллсвого центру у

Комуна.llьний заклад "Культурно-дозвiллевий центр .Щолинськоi районноТ ради''.
14. Про реорганiзацiю шляхом перетворення .Щолинськоi районноi школи мистецтв у
Комунальний заклад "Районна школа мистецтв !олинськоi районноi рали".
15.Про реорганiзацiю шляхом перетворення !олинськоi районноi дитячоi музичноi
школи у Комуншlьний заклад " Районна дитяча музична школа .Щолинськоi районноi ради ",

l6.Про реорганiзацiю шляхом перетворення районного Булинку культури у

Комуна:Iьний заклад "Районний Булинок культури .Щолинськоi районноi ради".

17,Про реорганiзацiЮ шляхом перетворення
.ЩолинськоТ районноi бiблiотеки для
У КОМУНаЛЬНИЙ ЗаКЛаД "РайОннu бiбоiо."iч для дорослих
.Щолинськоi районнот

fif,f,:{'-

ня ,Щолинськоi районноi бiблiотеки
для дiтей у
дiтей ,Щолинськоi районноi ради ''.

закладж району.
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у '' .Щолинська загальноосвiтня школа I-III
им та створення його
фiлiй.
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сiл
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27,про затвердження технiчноi докрtентацii
по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельно.i
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з соцiальних а ryманiтарних питань

рIшЕння

хр 2-

вiд 9 червня 2017 року
м. .Щолинська

Про проекти рiшень районноi ради
<Про визначення Комуна,rьного закладу
"Навчально-виховний комплекс ".Щолинська гiмназiя
загальноосвiтня школа I-III ступенiв Nч3
ння його фiлiй>
HiB J'ф4

ння його фiлiй>

Заслlхавши iнформачiю про визначення Комунального закJIаду "НавчмьновиховниЙ комплекс ".Щолинська гiмназiя - загальноосвiтня школа I-III ступенiв J,,lчЗ
.Щолинськоi районноi ради" та Комунального зalкJIаду " ,Щолинська загшIьноосвiтня школа IIII ступенiв Nэ4 .Щолинськоi районноi ради" опорними та створення ix фiлiй , розглянувши та
обгрворивши запропоноваяi проекти рiшень з даних питЕlнь,
постiйна комiсiя вирiшила

:

вчально-виховни й
Ns3 .Щолинськоi
lJIl ступенiв Nч4

1'7.

Завiдувачi фiлiй опорних закладiв призначаються на посаду за поданням
директора комунitльного закJIаду з погодженням засновника шляхом укладення
контракту з керiвником вiдповiдного органу управлiння освiтою.
Застlтlники директора опорного комунаJIьного закладу, заступники завiдувачiв

фiлiй призначаються на посаду за поданням директора кому{ального закладу шляхом
укладення конlракту з керiвником вiдповiдного органу управлiння освiтою.
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долинськА рАЙоннА PAlц
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноТ ради з соцiальних та ryманiтарних питань

рIшЕння

вiд 9 червня 2017

року
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м..Щолинська

Про проект рiшення
t<Поо визначення Комчнального закJIаду
" ДЬлинська загальнооЪвiтня школа I-II[ступенiв JФ4
.Щолинськоi районноi ради" опорним та створення його фiлiй

Заслlхавши iнформацiю про визначення Комунального закладу " ,Щолинська
загыlьноосвiтня школа I-III ступенiв Nэ4.Щолинськоi районноi ради" опорним та створення
його фiлiй , розглянувши та обговоривши запропоновalний проект рiшення з даного питання,
постiйна комiсiя вiдмiчас, шо при BHeceHHi змiн щодо вкJIючення до складу даного опорного
закJIаду КЗ <Василiвська загальноосвiтня школа I-II ступенiв> в проектi рiшення не
узгоджене питання про погодження проекту Василiвським сiльським головою , що
суперечить п,3.5.3 регламенту ,Щолинськоi районноi рали сьомого скликання

Виходячи з вищевикJ]аденого,
Постiйна комiсiя вирiшила

:

1. Рекомендувати районнiй державнiй алмiнiстршrii доопрацювати пр_ое_кт рiшення__(Про
визначення Комlтrdльного заклму ".Щолинська iагальноосЬiтня школа I-Ill ступенiв Ns4
п. 3.5.3
,Щолинськоi районноi ради" опорниМ та створення його фiлiй> в частинi дотримання
погодження
отримати
регламенту ,щолинськоi районноi ради сьомого скликання
школа I-II
загшlьноосвiтня
кВасилiвська
КЗ
на
вкJIючення
голови
сiльського
Василiвського
школа
загальноосвiтня
ступенiв) в якостi фiлiт ло складу Комуна:lьного закладу ",щолинська
I-III ступенiв JФ4 .Щолинськоi районноi ради".
2, Рекомендувати головi районноi ради винести запропонований проект рiшення на розгляд
шiстнадцятоi ceci'i районноi рали сьомого скJIикання за }мови доопрацювання.

:
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

кIровогрАдськоi овлдстr

постiйна комiсiя райовноI ради з соцiальних та ryманiтарпих питань

рIшЕнIIя

*/l

вiд 9 червlrя 20l7 року
м. ,Щолинська
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районно[ ради з соцiальЕшх та ryманiтарних питань

рIшЕння
вiд 9 червня 20l7 року

:Т,

Л

м..Щолинська

Про хiд виконання районноi комплексноi пр9гра:чrи
соцialльпого зФ(исту Еаселення району на 20l4-20l7 роки

.

Заслухавши iнформацiю <Про хiд виконання районноi комплексноi програми
соцiального захисту населенЕя району на 2014-20l7 роки>,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА

:

lнформачiю <Про хiд вико_н_ан:lя районноi комплексноi програми соцiмьного зirхисту
населення району на 20l4-2017 роки> взяти до вiдома.
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