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Т. РомдlчеIiко

Г, ЦуркФr
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оDi€нтовппй

пeDeJriK питапь двадцять

1.Про виконаIrяя райояЕого бюдп<ету за

дев'ятоi cecii

ci

r'

року,
в iзоляторi tимчасового
полiпшення
програми
виконання
тимФlня
2,Про
умов
районноi
пiд варту па 2017-2018
i
взямх
затримiцrих
,pn"*o" Nn3 ГУНП в Кiровоградськiй областi
роки.

3.Про хiд виконавНя програми "Питна вода Долшlського райоЕу" Еа 2006-2020 роки,
затверджеЕоi рiшеЁням районЕоi ради вИ l5.07,2005 року N9]66
4,Про викопапня райоЕно] програмй забезпеqеЕня соцizijlьяим та впоряtковzlним житлом
2018
дiтей-сиiiт та.uiтей, позбавленвх батькiвського пiкJIув:lняя, осiб з ix чЕсла Еа перiод до
року
5,Про викоIrаяпя районЕоi цiльовоi соцiмьпоi прогрatми розвитку позапткlльноr освlти та
пiдтримки обдаровавоi молодi на перiод до 20l8 року, затверджеIrоi рiшенвям райовЕоi ради
вiд 2],0] .20l5 року N9 4З4.
6.Про виконаЕпя райоЕIIою державною адмlнlстрацl€ю делеговаяих повноважеtlь
7.Про ввесенпя Ъмiп та доповвень до раЙонЕоi комплексвоI програми соцiмьЕоI
пiдгримй учаспикiв АТО, OOC, ,lTeHiB i'x сiмей, сiмей загиблих }часЕикiв АТо та ооС,
пофч",r-r* учасяикiв РевоrпоцiТ Гiдrостi та вшанув.lнIlя пам'ятi загиблих iа 2014-2020
роки,
8

Про затвердження райоЕноi програми забезпеченн-я соцiальЕим та впорядковаЕим

житлом дiтей-сирiт та дiтеЙ, позба!ленй\ батькiвського пiшryванrrя, осiб з ik числа ва перiод
до 2021 року.
та
9. Про затвердr(енЕя райошIо'i лрограми яацiовальпо-патрiотичЕого виховапЕя дlтеЙ
молодi rra 2019-2021 роки.
iO.Про a-u"рr*"rпя Програми ветеринарно-сапiтарних заходiв з профiлактики,
африкмськоi ч)аlи свиней на
лiк"Иацii та недопущевня

оaдоро"пйr",

розповсюдженнll

теритQрii Долинського району на 2019-2021 роки

'r'ii

пЪ" внес""яя змiя до рiшенвя районво'i ради вiд 22 червrrя 2018 року Ns З75 "Про
Ko"1*-uпoi устаЕови "Iпклюзивяо - ресурсяий цеЕтр Долинськоi районвоj ради",
"*op"no"
l2.Про затвердженпя райоЕпоi Програми фiвансовоi пiлтримки КомуЕальноIо
п"*о*"рцiйпоaо niДnpr""iau" ( Цеятр' первиliяоТ медико-санiтарноi допомоги Долинськоi
райошrоi ради) ва 2019-202l роки
lЗ'{lро програму ековомiчяого i соцiа,T ьвого рзвитку .ЩолиЕського району ва 20l9 piK,
w 14. про районfiий бюджет Еа 20l9 PiK.
,гранспортних засобiв, що
ь 15, лрб цдданвя дозволу на безоплатву передачу та списzlнЕя
бала"сi Долинськоi райоIrноТ державноi адмiнiстрацii,
зва,чодrться
"а
земельIrо1
16.Про затверджепяя технiчноi докумевтацii про яормативну грошову оцlЕку
права орепди на земельвих торгах дм
дirrяпки загмьпою площею 33,7000 га дIя продажу
rо"чрпо"О сiльськогосподарського впробпицтва па територii Першотравневоi

""д"п"r
сiльськоi

ради,

17. Iipo внесепяя змiЕ до плану роботи райоlпrоi ради
18.Про плап роботи райояЕоi ради Еа 2019 piк,

па 20l8 piк

19,Про перелiк загальяорайоЕIrих заходiв яа 2019 piк,
постiйвоi KoMicii районЕоi ради з питаяь бюджету, фiпансiв, iнвестицiй,
zО.П'ро
власностi та приватизацii,
2l,Про звiт постiйцоТ KoMicii районноi рад, з питаяь промисловостl, комуЕz1,1ьного
ицтва та торгlвл1,.
господарства, регуJtяторноi пол
раJIи з питань дiяльtiост1 ради, регламенту,
zzЛpo звiт постiйЕоi к

*i"

закоЕlrостi. запобiгаяЕя та прот

ко]iплексу,
23,Про звiт постiйноi Koмici'i районно ради з питань агропромислового

використання природrих pecypclB
з"мель"шх вiдяос"в, екологiчноi безпеки та рацiопального
питаItь,
24,Про звiт постiйнОl Koмicii райояЕоi ради з соцiа"lьних та грrмlтарвих
25, Рiзве.

рIшЕння
хэ7

вiд 11грудяя 2018 року

м. ДолиЕська

Про орiсптовяий перелiк питмь двадцять дев'ятоi
cecii райоIrноi ради сьомого скJlикаввя
pimeнb з питаяь, що
Заслlхавши iяформацii та розгrrякрши проекм
cecii райояЕоi ради сьомого скJIикilпIlя,
пропоя}atоться на розгляд двадцять дев'ятоi

постiйва комiсiя вирIшилА i
дев'ятоf cecii раЙояIiоi
LРекомепдувати головi районliоi ради вивести на розгляд двадцть
Dаllи сьомого ск.ликalнЕя питан!lя i
un*on*n" рчЛонноl о бюдя{ету за сiчень - вересень 20l8 рок1,
тимчасовоIо
триманяя__:
i,Ii'p" l"*"r**' р"tовцоi програми. полrпшеrrпя умов
варту па 2017-2018
-1,:n",oo'
пiд
тp"ir*r" ШrЗ ГVЙП в Кiро,огралськiй областi затриманих i взятих

ii|o

ДолиЕського району

"

на 2006-2020 роки,

2005 року М366
еI{ня соцiaшьяим та впорядковмим житлом
пiклlвмня, осiб з iх ,lисла яа перiод до 2018

!-"riio

освiти та
програми розвитку
районЕоi цiдьовоi соцiальвоi
_позашкirrьноi
молодi па перiод до 2018 року, затверджеЕоi рiшеяЕям райоЕвоi ради

"onon*r"
;;;r;;;;rй";*оi

вiд 2З.01,2015 року N9

BlЪoo

4З4.

вцховаЕня дiтей та
районноi програми вацiова"rьво-патрiотичlого

poкIr.

"ч.""оо*.*ня
молодi Еа 2019-202l

делеговаяих повноважепь.
eкcнoi програми соцiальноi пiдтримки
гиблЕх учасникiв АТО та ООС, flостраждаJIих
'ятi загиблих на 2014-2020 роки,
еченця соцiальяим та впорядковмим жtlтлом
пiкJryваЕпя, осiб з ix числа яа перiод до 202l

iОЛfr ,ч"""р*"rня Програми

ветериliарно-смiтэрНИ-^ОiilХi'"""-'

з

профlлактики,
ч),л4и свиней Еа

кI
N9 З75 "Прю
ради вЦ 22 червяя 2018 року

1 ресурсвий ueHTP Долинсько'i райоIrЕоi ради",
пiдтримки Комуна,rьного
медико-сапiтаряоi допомоги Долияськоi
озвитку Доливського райову яа 2019 piK,
едаrtу та сflисанвя танспортяих засобiв, що
oi державноi адмiнiстацii,
про ЕормативIlу грошову оцirlку земельяоl
l6,ПDо затверджеrrвя техвiчно'i док}ментацii:
торгах для
3],7000 га дIя продЕtжу лрава орепдп Еа земельgих

;;'"й ;;;;;;;"ощею

ведецЕя mварвогО сiльськогосподарського виробЕицтва
сйьськоl ра.шr.

17.Пр

па територii

Першоцавпевоi

plK,

l8.Про

19.Про

i6,iiй -i,

постiйноi KoMiciT райоЕпоi

та приватизацii.

21.Iip

звiт

поqтiйЕоj Koмicii

ра,щr з

п

,

фiЕапсiв, iнвестицй, власttостi

райопЕоi

IýryваJlьвого

господарства. регУJrяторноi полiтяхи, пi'шгрll
22.Про iBiT пБстЙноi KoMicii районноi paдr з
запобiгФяя та протидii корупцii.

-

заковвостl,

2].пDо звiт пocтifuroi Koмicii районноi р
вiдносltв. екологiщоi безпеrоI та

".пrй*rтх постiйвоi Koмicii
24,Лро звiт
райовноi

комплексу,

рац

ю{ рес}тсlв,

ра.ш,i з со

25. Рiзпе.

голом постiйIrоi r(oмicii

q

т. Ромдцецко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя paйorrrroi ради

з

соцiальнпх та ryманiтарних пптань

рIшЕння
вiд 11Фудня 201Е року

мl-

м Долинсъка
Плав роботи постiйЕоi KoMicii на 2019 piK

Опрацювавши перелiк питмь, що перебувають яа ковтролi постiйноi KoMiciT,
заслцавши та обговоривrrм iнформаuiю голови постiйвоi Koмici'i про плаrr роботи постiйноi
KoMicii на 2018 piK, постiйIrа комiсiя

ВиРIШиЛА

:

Вклюwlти до плдrу роботи постiйноi Koмicii райоЕfiоТ ради з соцiмьЕих та
гlrиапiтарвих питань на 20 l 9 piK питання :
I квартдл
Про впковаяня КомплексЕоI програми цiлъового забезпеченпя призову громадян УкраiЪи
ва строкову вiйськову службу,вiйськову службу за коптракгом, на нaвчаJIьнi збори!
з питавь мобiлiзацii та приписки юналiв до призовноi дiльницi rra територii ДолиIrського
району на 20|6-20l8 роки
II квартал
Про хiд викоuаяня райоЕtlоi цiльовоi програми лротидii поширеЕяю HapKoмaвil i
злочиввостi, пов'язаяоi з Еезаконrrим обiгом психоIропних речовин i прекурсорlв
20l9 рокп

, на

20l7-

III кввртал
Про хiд викоЕання райоЕяоi цiльовоТ соцiальноi програми розвитку фiзично'i культури i
спорry ва 20l7-2020 роки

Iv квартлл
Про хiд виконанЕя районЕоi програми сприяЕIlя розвlrгку громадяпського суспiльства в
Долинському районi Еа 2018-2020 рки

Голова постiйноi

Koмicii

т

'1

Романчевко

ДОЛИНСЬКА РЛЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi радц

з

соцiальнпх та ryмапiтарних питаць

рIшЕнIlя

NsЭ

вiд 11грудня20l8року

Про пропозицii до плдту роботи
райошIоi ради на 2019 piк

м. Долянська

Заслlхаэши та обговоривши iнформацiю голови постiйпоi Koмicii цодо внесеввя
пропозицiй до плаву роботи райошIоi ради Ha2019piк,
постiйпа комiсiя ВИРIШИЛА :
Рекомевдувати головi районноi ради вIо'Iючити до плану роботи районяоi рали ва 2019 piK
питaшIUI

:

I квдртал
1. Про хiд виконапня районЕоi комплексttоi програми соцiального захисry населеЕЕя
райоЕу на 2018-202l рокй
2. .Про хiд виконаняя районЕоi програми розвитку дошкiльноi. загмьноi середяьо1,
поздпкiльЕоi освiти Еа 2018-2021 роки
з. Про викоЕалня райоппоi цiльовоi соцiальЕоi програми протидii ВIЛ-iпфекцii СНIДу
Еа

20l5-2018 роки

II квартал
Про хiд викопання районЕоi програми пiдготовки медичних прац,вникtв та
полiпшення ii соцiа,,tьного захисry на 2012-2020 роки
2. Про хЦ виконавня райояпо'i комплекспоi програми couiмbl{oi пцтримки rlасникlв
АТО,ООС, членiв ix сiмей, сiмей загЕблих учасникiв АТО,ООС, пострал(дмих
ласвикiв Революцii Гйяостi та вшапування пам'ятi загйблих Еа 2014-2020 роки
з. Про хiд виконанпя райоЕноi цiльовоi програми "Вчитель" Еа перiол з 20l4 до 2020
року.
1.

III квартлл
t. Про хiд впконапня райопЕоi програми збереження iсторичноi пам'ятi про Перемогу у
Другiй свiтовiй вiйЕi 19З9-1945 poкiв Еа 20l1-2020 роки
,,

Про хiд виковаявя програми зайнятостi населенпя ДолиЕського району ва 2018-2020
роки
з. про хiд виконанlrя райоIrноi програми з реалiзацii (нацiонмьного плаЕу дiй цодо
2020 року
реалiзацii Конвепчii ООН про права дитияи) Еа перiод до

l.
,

IV квартал

Про хй виконання раЙонноi проФами оздоровлення 1а вiдпочинку дiтей на перiоа аО
2022 року
Про викоЕанЕя районноТ програмIl забезпеченвя соцrмьним та влорядкованим
житлом дiтеЙ-сирiт та дiтеЙ, позбавлеЕих батькiвського пiклувапЕ,, осiб з Тх числа на
перiод до 2021 року

Т. РомдIqевко

голова постiйЕот koмicii

/

доJIинськА рдйоннд рддд
кIровогрАдськоi оБлАстI
Постiйна комiсiя районноi ради

з

соцiальнпх та ryмавiтарвпх пятань

рIшЕння
вiд

11

х,h

грулвя 2018 року

Про вrл(оIrаЕня райояцоi цЬовоi програми
розвйтку позаш(Ьноi освiти та пИц)шuкп
обдароваяоi молодi Еа перiод до 2018 року

ЗаслцавIпи iнформацiю про впковапня райоfiноi

цЬовоi

програмп розвггку

позашкiJьцоi освiтп та пiдгрIдdм обдарованоТ мододi Ед перiод до 20l8 року,

.

постiйна Koмici-я ВиРIшиJIА:

lЕформацЬ про впкоЕаflшI райоЕqоi цiльовоi програми розвитку позашкLпьноi освiти

та пiдгримки обдаровавоi молодi Еа перiод до 2018 року взятп до вiдома.

голова постiйпоi koмicij

Т_

РомаячеЕко

долинськА

рАйо_lпr.л, гл,да,

КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI

Поgгiйна комiсiя райоrrпоi радп з соцiальнпх та ryмаrriтарнпх питань

рIшЕння
NsJ

вiд l1 грудlя 2018 року

Про виконаЕIrя районноi прграми забезпечення
соцiальвим та впоря,tкованIеr )юiтлом дiтtй-сцрiт
та дiтей, позбавлеЕrrх батькiвського пiшDтаgня.
осiб з ii числа ва перiод до 2018 року

та
Заслlr<авши iвформачiю про впкоЕаЕня райошrоi лрограми забезпечеЕпя соцi,lльяим

жrтлом-дiтей-сцрiт та дiтей, позбавлепгх батькiвського пiклrвацЕя, осiб з ix
"oop**o"ur*
чЕсла Еа перiод до 2018 року,

постйна комiсiя ВиРlшиJIА:

IЕформацiю

про викоЕаЕЕя райоIшоi прграмп

забезпечецfiя соцiальюд,( та

жlтглом дiтсП-спрiт та дlтей, позбавлеяих батькiвського пiклуъаявя, осiб з
"оорящ,оч*r'
числа на перiод до 20l8 року взяги до вiдома,

голова поqгiйпоi koMicii

т. РоммчеЕко

iх

ЛОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДЛ

-rrовогрмськоi оБлАстI
рIшЕнЕя
вiд 1l грудц

2018

шпб

рку
м, Щолпвсъка

JяJl постiйноi Koмicii
По листи, що ,lад|йшли на розl

посliйноi koмicii,
листи, цо надйшли ва розгляд
засrryхаэши та обговорЕвшп
постiйяа комiсiя ВИРIшIилА:
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райспоживтовариства

1.2OlS Nr_01-03i2

|/

KoMiтeтy Доливського вlддlлення

liTy
l

вtятп до вИома,

голова постiйноi koMicii

q

т, РомдIqеЕко

гребеяюк Е,П,

N.]6

шодо

