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засiдання постiйноi KoMicii районноi рали
з соцiальнпх та ryманiтарних питань
Присчтнi:

запрошенi:

попялок денпий:

Вцстчпплц

:

голова постiйпоi koмicii
Секретар постiйноi KoMicii

т. Ромацченко
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ДОЛИНСЬКА РЛЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI
Постiйца комiсiя районноi ради

з

соцiальнпх та гуманiтарних питань

рIшЕнця
вiд

12 березня

NпУ

20l9 року

м

,Щолияська

Про орi€втовяий перелiк питаЕь тидцять др}тоl
cecii райоЕяоi радr сьомого скликаннJI
заслl,хавши iнформацii та розтrинрши проекти рiшень з питавь, що
пропонуються ва розгляд тридцять др}тоi cecii районноi ради сьомого скликdнllя,
постiйIrа комiсiя ВИРlШИЛА
гоЛовi
l. Рекомевдувати
районЕоi радИ винести tla розIляд трядцять другоi ceci'i районЕоi ради
сьомого скJIиканrtя пllтiмнll i
l Про ввесепня змiн до плму роботи районноi ради на 2019
_
2.Про хiл BпKoBitHHJI райояяоi програми профiлактики та бороть6ll зi злочиннiстю в
Долинському райоЕi па 20l7-2020 роки.
на
3. Про викБнанвя раЙояЕоi цiльоЕоi соцiальноi програми протидii ВIЛ-iнфекцii СНI,Щу
2015-2018 роки.
4,Про хИ викоIlання районпоi комплексноi програми соцiмьного зaLхисту паселенЕя
райоIrу яа 2018-2021 роки.
програми розвитку дошкiльноi, загмьЕоi середньо1,
5,Про хiл ЕикоЕанltя
:

piк

райоrrяоi

поздпкiльцоi ocBiTrr ва 2018-202l роки ,
6,Про викоIrання районпого бюджету за 2018 рк,
?.Про виковання програми екояомiчного i соцiмьвого розвитку Долинського району за
2018 PiK
тримаппя л!
8,Про райовну програму полrпшевня умов трIIммЕя в 1золятор1 тимчас( )вого
З ГvНП в Кiровогралсiкiй областi затриманих та взятих пiд варту на 2019-2020 роки
152,
9.Про впеiення змiН до рiшепня районноi ра,чи вiд 2З грулня 2016 poKyлNo
"Про
10,Ёро un.""un" змiн ло рiшевня райоЕпо'i ради вiд 22 черня 2018 року N9 З75
Ko"1"r-tHoi устапЬви "Iнкrпозивпо-ресурсяий цеЕтр ДолиЕськоi райопноi ради"
"ruop"r",
до райопвоi прогр:lми рекоЕструкцii (вiдвовлення мереж
Про внесення
зовпiшяьЪго освiтленttя Fаселевих пунктiв Долинського району на 20l8-2019 роки),
12. Про внесення змiн до районноi цiльово'i соцiально-r профами розвитку фiзичноi
культури i спорту на 2017-2020 роки.
'tЗ.Про
Статуту Кому{ального яекомерцiйного пiдприемства "Центр

li.

змiн

"чrч"iл","явя
первивЕо'i медико-сirнiтарпоi допомогп ДолиЕсько
14,Про ввесенlrя змiн до рiшеIrця районЕоi радII
15. Про пр<iграму пiдгримки мiсцевих
2019-2020 роки,
делеговавиri владних повЕов!D!кеяь у,Щолинському райоrri Еа
16.Про звiт голови райоЕяоi ради,

органiв

l7.Рiзне

зацll ними

плеЕарного засlдмЕя
II. Рекомепдуватп головi райоItЕоi раJIи яе виЕосити на розгляд (Про
внесеняя змtн до
сьомого скJIикаrtня проект рiшення
cecii

тридцягь др}тоi
райоЕпоi радп
дошкiльвоi, загzцьно'i середяьоi, позашкiльноi освiти
програми
розвйтку
райопноi

ва 2018-2021 рокиD, так як копп! па осЕацевпя комп'ютерЕого кJIасу КЗ НВК (ЦоJмЕська
гirшазй - ЗШ I-III ступеяiв rФЗ ДолиЕськоi райоfiноi раJцD) передбачецi рiшецriФr райоЁЕоi
рад ЕИ 5 бер€зЕя 2019 рку Nэ 486 <Пр вцесевм змiц до рiшеппя райоЕвоi ра,щr вiд 2l
грудrя 2018 рку Nч469 "Про райоrflrld бюд(ет ва 2019 piK">.
ПI. Реком""дr"ати -ooвi райоЕrоi ра,щ цовsрЕугп раfrошЙ державЕiй ад,riпiстрацii проекг
MicT4
рiшеЕвя райоflЕоТ ращ <Пр прй.rпя у спЬпу вrиснiсгь Teprrюpia:bBrц громад
селпщд та сiл райову та Еер€ймеЕрашя Доlшськоi дfмqФ,ювацькоi спортпвЕоi IIкоJIяD Еа
доопрашовацм. BrrEeclт зазЕачеЕий цроект рiшеIrЕя Еа плеЕарне заaйаЕЕя рйоЕIоi ра,щr за
умовп доопрацюваЕяя,

голова поФillцоi koмicii

т. РомаЕчеб(о

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя райопноi ради

з

соцiальних та ryманrтарних питань

рIшЕння
вiд

12

березня 2019 року

Na

2

Про виконання Комплексноi проФами цiльового забезпеченпя
призову громадян Украiни Еа строкову вiйськову службу,
вiйськову службу за контрактом! па н,вча,rьнi збори,
з питань мобiлiзацii та приписки юнакiв до прпзовноi дiльнпцi
яа територii ,Щолинського району на 2016-2018
роки

Заслцавши iнформацiю про виконання Комплексноi програми цiльового забезпеченпя
призову громадян УкраiЕп на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за конц)актом! на
навчмьнi збори, з питань мобiлiзацii та прпписки юнакiв до призовноi дiльницi на iериторii
Долинського району на 20 ] 6-20l8 роки,
Постiйна комiсiя ВИРIШИлА:
1.Iнформацiю про викоtrанпя комплексноi програмп цiльового забезпечення призову
громадян Украiни на строкову вiйёькову службу, вiйськову службу за контрактом, на
навча,rьнi збори, З питань мобiлiзацii Та приписки юнакiв до призовноi
дiльницi нЪ територir
,Щолинського райову на 20l6-2018 роки взяти до вlдома,
2, Рекомендуватп головi районноТ ради зняти з контролю
рiшення вiд 23 вересвя 20lб роhт
JФ105"Про Комплексну програму uiльового забезпечеЕня призову громадян Украlни на
строкову вiйськовУ службу, вiйськову службу за контрактом, на навчмьЕi зборп,
питань
мобiлiзацii та припискп юпакiв до призовЕоi дiльЕицi на територii
!олинського району Еа
2016_2018 роки" в зв'язку з закirтченням TepMiHy дiТ,

i

голова постiйноткомiсiт

т, Романченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДЛ
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI
постiйна комiсiя районноi ради

з

соцiальних та ryманiтарних питань

рIшЕння
вiд

12

Nr3

березня 2019 року
м,.Щолинська

Про проект рiшення районноi ради
<Про затверджеяпя Статлу Комунмьного
некомерцiйного пiдприсмс l ва " Центр первинноТ
медико-санiтаряоi допомогц Долинськоi районЕоТ ради)) в новiй редакцii

(Про затвердження Статлу
(ЦеЕтр
первинноI медико-сан iTapHoi допомоги
Комунального пекомерцiйного пiдприсмства
>,
метою
приведеппя у вiдповiдяiсть до чинного
з
flолинськоi районяоi радиD в Еовiй редакцii
законодавства устаЕовчиХ докумептiв Комунмьного векомерцiйного пiдпри€мства (Центр
первиЕпоi медико-саIriтарноl допомоги Долинськоi районЕоi ради)))
РозглянувшИ запропоноваЕпЙ проект рiшеяЕя

постiйна коviсiя вирiшила

:

l.рекомендувати районIriй державrriй МмiяiстрацiI викластп вазву проекту рiшення таким
чином i
Про впесенпя змirr до рiшенrrя районЕоi рддп вiд 21 в_сресня 2018 року Jte414. <Про
стаryту Комунального некомерцiйного
затвердженнЯ передавальпогО акгу
пйпрпсмства <Щентр первинноi медпко- cattiтapпoi доломогп Долпнськоi районltоi

та

радиD

Пункг l проекту рiшенвя викласти в такiй редакцii:
Внеiти змiни до п.3 рiшення районноi рли вiд
2,

2l

вересня 2018 року Nэ4l4

<Про

затверджеЕнЯ передавai,IьЕогО акту та статутУ Комуна,пьного некомерцiйноrо пiдприсмства
(цеЕтр первинноi медико-санiтарвоi допомоги Долинськоi райоrrноi ради), виклавшп Статут
КомуЕмь ого некомерцiйного пiдприсмства (Центр первинноi медико-санiтарноi допомоги
Долинськоj районно-t ради" в новiй редакцiТ.

голова постiйнот koMicii

т.романченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя райопноi ради

з

соцiальних та ryманiтарних пштань

рIшЕння
вiд

12

*"4

березlrя 2019 року
м. Долинська

Про проект рiшення <Про внесення змiн
до рiшепвя райовноi ради вiд 12 лютого 2019 року JФ484л

Розглянрши Ероекг рiшеняя райоЕIrоi ради <Про внесення змiн до
рiшення
райоIrноi ради вiд l2 лотого 2019 роry Nф84), з метою виправлення технiчноi помилЙ,
лостiйна комiсiя вирirчила

:

l.рекомепдlзати районЕiй державЕiй адмiвiстрачii викJIастп коЕсmтуючу частипу проекту

рiшення в такiй редакцii

:

У зв'язку

з допущевЕям технiчвоi помплки в pimeнlri районцоi
ради вй 12 лютого
polv JTl484 (Про реоргдпiздцiю .Щолипськоi цЪптральпоi
райоппоi лiкарпi rцляхом
перетворенпя у Комунальпе некомерцiйпе пiдприсмсгво
'',щолинська цеЕтральна
рдйопва лiкарня Долинськоi райопно[ радпilD прп злтверджеппi складl Koмicii з
реоргдпirдцii та керуючись чдстцпою другою gгаттi 43 Закону УкраiЪи <<Про мiсцеве
самоврядування в УкраiЪЬ, районна рада sирiшила:
2019

голова поqтiйноi koMicii

т.романченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради

з

соцiальних та ryманiiарних питань

рIшЕння

Nrл

вiд 12 березня 2019 року
м.

!олинська

Про проект рiшеняя райопвоj ради
,,Про прийняття у спiльну власнiсть територiмьних
громад Micтa. селища та сiл раЙону та перейменуванн,
Долинськоi дитячо-юнацькоi спортивноТ школиD

Розглянрши проект рiшенЕя районЕоi радп <Про прийяятгя у спiльну власнiсть
територiа,rьних громад MicTa, селища та сiл раЙону та переЙменування ,I[олинськоt дитячоюнацькоi спортивноi школи, та доповiдIIу залиску до нього кер}aючого справами
виконавчого апарату районпоi ради МуЕЕн С.В., постiйна комiсiя вiдмiчас, що в

хонстаг},lочiй частинi проекту HeBipHo зазначений Hollep рiшення районноi ради, пунктом 2
дапоIо проекту запропоноваЕо <Виступитп засtIовником Долинськоi дитячо-юнацькоi
спортивноi школи). Даяпй пlнкт лублюс п,3 рiшення районноi ради вiд 21 вересня 2018 року
Ne 416 <Про ЕадаЕня згодп ва прийняття у спiльну власнiсть територiалыlих громад
мiста,селпща та сiл району та змiну склалу засновпикiв .I[олинськоI дитячо-lоItдцькоi
спортпввоi школпD,
Процедура призначеяня керiвнйка спортивно'i школи, залропонована пунктом 4 даrrого
проекту рiшевЕя, Ile кореспондусться з положеннями Статуту.
Пункт 8 проекту рiшення передбачае потребу фiпансування КЗ <Дитячо-ювацька
спортивяа школа Долинськоi раЙопноi ради), проте в пояснювal,.IьнiЙ залисцi зазIlачено! шо
лапиЙ проект фiнансових вптрат не потебуе,
До проекту додаяо таблицю про грапичну чисельнiсть КЗ (Дитячо-юнацька спортивна
школа ДолиЕськоi районЕоi ради), хоча в постановляючiй частияi проекту рiшення вiдс}тнiй
пункт цодо затверджеЕня гр,tничноi чисельностi працiвпикiв КЗ (Дитячо-юнацька спортивва
школа Долпнськоi раЙонЕоi радпD,
KpiM того, у CTaT}Tj КЗ <Дитячо-юнацька спортивна школа Долпнськоi районноi Fади,
вlдсутцс розмежування повноважеяь по управлiнню комунмьним закладом Виходячи з
вицевикладеного,
Постiйна комiсiя вирiшила :
l.Повернути районнiй державrriй адмiнiстрацii проект рiшевня районноi ради (Про прпйняття
} спiльн) власнiсlь lериlорizrльних гроvад Micтa. селиша,iа сIл район) la перейменування
ДолинськоJ ди l ячо-юнацькоj спор гивноi школи, на доопрацюваlltlя.
2. Рекомендувати головi районно]i ради винести зазначевий проект рiшення Еа пленарЕе
засiдання районноТ ради за умовII доопрацювмня,
голова постiйноi koMicii

т,романчеllко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННЛ РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
постiйна комiсiя районноi ради з соцiальних а ryманiтарних пптань

рIшЕння
вiд

12

m4

березяя 2019 року
м. [олииська

Про лпсти, що надiйшлп Еа розгляд постiйвоi Koмici'i
Заслу<авшп та обговорившп листи, що падiйпши па розгляд постiйно'i Koмicit,

постiйна комiсiя

ВирlшилА:

l.Лпсти, шо надiйшли на розгляд постiйноi KoMicii:
- Iнформацiю про дiяльнiсть оргдriв прокуратури сферi запобiганпя та протидii корупцii на
у
територii Долинського району Кiровогралсько]i областi протягом 20i8 року
( лист
,Щолинського вiддiлУ Олександрiйськоi MicueBoi прокуратури вiд о8,о2,2019 року N902-04 вихl9);
- Лист директора КЗ НВК <!олипська гiмназiя
- ЗШ I-III ступенiв }ф] ДолинськоI райоirноi
15
лютого
2019
.вiд
Nel7
шоло оновлеiня MaTepiMbнoj бази комп'ютерного класу;
ради)
року
- Лист претензiю .Щолинсько]i Micbкoi ради вiд 07.02.2019
року N901-03/5/l i
- Лист Долинськоi районноi адцiЕiстрацiТ вiд 27.02,2019 року Nо01-28/З3ll (Про надання
iнформацii на претеНзiIо ,Щолинськоi MicbкoT ради щодо невпконапня бюджетних зобов'язань );
- лист директора КУ (Трудовпй apxiB .Щолинського району) вiд 5 березня 2019 року
N0] -27']q "Стосовно фiнансування,l:
- лист ПершоIравневого сiльського голови вiд 7 березня 2019 року N902/l864 про паданЕя
субвеIIцii з районного бюджету ;
- директора КЗ (Бокiвський опорний заклад загальЕоl середньоi освiти I-III ступенiв
Долинськоi райоIlноI радп)) вiд 26.02,2019 року No9 про видiлелня коштiв
взяти До вЙома'
2

Jlистиi

Директора КЗ (Бокiвський опорний заклад загмьпоi середньоi освiти I_III ступенiв
Долинськоi районноI радп)) вiд 26 02.20l9 року N99 про впдiленпя коштiв
- директора КУ (Трудовий apxiB Долинського райоIlу) вiд 5 березня 20l9 року N901-27/З9
<Стосовно фiнансуваltня>;
- Першотравневого сiльського голови вiд 7 березня 2019 року Nо02/1864 про налання
субвенцiI з районноIо бюджету
-

паправштп до Долиltськоi райояllоi державноi адмittiстрацii як головllого
роrпорядника коштiв районЕого бюджету для розгляду та впесення пропоrицiй;

голова постiйноi koMicii

т, Романченко

