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Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенry, законностi,
запобiгання та протидii корупцii

PIшEHIUI
12

Ng/

г?удня 2018 року
м. ,Щолинська

про перелiк питань, якi rrлануеться розглянути
на двадцять дев'ятiй ceciT районноi ради сьомого скликання
розглянувши та обговоривши проекти рiшень районноi ради з питань, що
пропонуються на розгляд двадцять дев'ятiй cecii районнот ради сьомого
скIIикання,

постiйна комiсiя ВИРIl[ИЛА ;
I. Рекомеrrдувати головi районноi ради винестп ца розгляд двадцять

дев'ятiй cecii ,щолпнськоi районноi радп сьомого скликання наступнl

питання:
2018 року,
l, Про виконання районного бюджеry за сiчень - вересень
,гримання в iзоляторi
2. Про виконання районноi програми полiпшенrrя умов
,r""u"o*o.o триман;я Ns3 ГУНП в Кiровоградськiй областi за'триманих i

взятих пiд варry на 2017-2018 роки.
на 20063. Про xi! виконання програми "Питна вода .Щопинського району "
2020 роки, затвердженоi рiшенням районноi ради вiд 15,07,2005 року No366,
програ.ми забезпечення соцiальним та
виконання

4.' Про

районноТ

urrор"д*оuч""" житлом дiтей-сирiт

та дiтей,

пiклування, осiб з ix числа на перiод до 2018 року,

5. Про

позбавлених батькiвського

.

..

u"*оrrч"ня районноI цiльовоi соцiа"rьноi програми розвитку

позашкiльноi освiти та пiдтримки обдарованоi молодi на перiод до 2018 року,
затверджеIrоi рiШенням районноi Ради вiд 23,01,2015 року Nч 434,
б. Про виконання районною дерх(авною адмiнlстрацlею делегованих
повноважень.
7. Про внесення змiн та доповнень до районноi комплексноi програми
сiмей загиблих
соцiаrrьJот пiдlримки уrасникiв Ато, оос, членiв ix сiмей,

y"i""rni" дiсi ,u ООС, ,rо",рu,пд-их учасникiв Революцii Гiдностi

-

Ьшанування пам'ятi загиблих на 20l4-2020 роки,

та

та
В,' Про затвердження районноi програми забезпечення соцiа,rьним
житrrом дiтей-сирiт та дiтей, позбавпених батькiвського
"no|"o*o"u"r"
пiклування, осiб з ix чиспа на перiод до 202l року,
9. Про auru"рлження районнот програми нацlонально-патрtотичного
виховання дiтей та молодi на 2019-202l роки,

затвердх(ення Програми ветеринарно-санiтарних заходiв з
профiлактики, оздоровлення, лiквiдацiт та недопущення розповсюдженнJl
афри*чнськоi ч}тли свиней на територii ,Щолинського району на 20|9-2021

10. Про

роки.

l 1 . Про внесен я змiн до рiшенrrя районноi ради вiд 22 червня 20 1 8 року Nо

375 "ПрО створеннЯ Комуна_льноi установи "Iнклюзивно

-

рес}?сний центр

,Щопинськоi районноi ради".

12. Про

затвердження районноi Програми фiнансовоi пiдтримки
медикопервинноl ruслплU< цснrр
I{eHTp lrEPllntltrur
пiдприемства
мства ((
некомерцrйного пtдпри€
Комунального некомерцrиного
caHiTapHoi допомоги Щолинськоi районноi ради> на 20l9-202l роки,
l3. Про програмУ економiчного i соцiа-льною розвитку ,Щолинського району
на 20l9 piK,
14. Про районний бюджет на 2019 piK.
l5, Про надання дозволу на безоплатну передачу та списання транспортних
засобiв, що знахомться на балансi ,Д'олинськоТ районноi державноi

адмlнlстрацп.
16. Про затверЛження технiчноi документацii про нормативнУ ГРОШОЕУ
оцiнку земельноi дiлянки загальною Irлощею 33,7000 га дJIя продажу права
оренди на земельних торгах для ведення товарвого сiльськогосподарського
виробництва на територii ПершотравневоТ сiльськоi рали,
на 20 1 8 piK,
1 7 . Про внесення змiн до плану роботи районноi ради
,l8. Про план роботи районноi ради на 20l9 piK,
l9, Про перелiк загаlrьнорайонних за-ходiв на 20l9 piK,
2О. Про звiт постiйноi KoMicii районноi ради з питань бюджету, фiнансiв,
iHBecr ишiй, власностi та приватизачii.
2l. Про звiт постiйноi koMicii районноi ради з питань промисповостl,
комунального господарства, реryпяторноТ полiтики, пiдприемництва та
торгrвл1.

22. Про

звiт

постiйноi koMicii районноi ради з питань дrяльностr ради,

корупцiТ,
регламенту, законностi, запобiгання та протидii
2З. Про звiт постiйноt KoMicii районноi ради з питань агропромисловG")
комплексу, земельних вrдносин, екологiчноi безпеки та рацiонального
в.
-використан ttя природних pecypci
та луманiтарних
Z'+. Про звi, пЪ"riиноi KoMicii райоlноi ради з соцiальних
питань.
25. Рiзне.
II. У проекгi рiш€цня райопЕоi радп <<IIро районний бюджет ва 2019 рiю>
пiдпункr 1п.15 прийпяти в пасryппiй редакцii: Еа утримання дошкiльних
сiл, селища,
закладiв розрдхунковий показник обсягу вцдаткiв для бюдrrtетiв

},кPAiEA

ДОJIИНСЬКА РЛЙОЕflЛ РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенry, законностi,
запобiгання та протидii корупцii

PIIIIFIflf,
12 грудня 2018

NnJr

року
м. .Щолинська

Про пропозицii до п.гlану
роботи районноi рали
на 2019 piK
Засrтухавши та обюворивши iнформацiю голови постiйноi KoMicii щодо
внесеIlЕя пропозицiй до плану роботи районноi ради rra2019piк,

,

постiйнакомiсiя ВИРIIIИJIА:
Рекомендrвати головi рйонноi ради вкпючити до плану роботи районноi
ради на 20l9 piк питанкя :

Про

хй

виконання районноi програми профiлактики

та боротьби зi

злочиннiстю в ,Щолинському районi на 2017-2020 роки;

районну програму сприянrrя рgф итку громадянського суспшьства в
,Щолинському районi на 2018-2020 роки>.
<<Ilpo

голова постiйноi koMicii

Г.Са.пов

ДОЛИНСЬКА РАЙОННЛ РШД
кIровоf PAдcbKoi оБл ACTI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенту, законностi,
запобiгання та протидii корупцii

рIшЕннrI

}гs.'

l2 грудня 20l8 року
fIлан роботи постiйноi KoMiciT
на 2019 piK

м. ,Щолинська

ознайомившись з перелiком питань, що перебувають на контролi постiйноi
KoMicii, заслlхавШи,а об.оrори"Ши iнформачiю голови постiйноi KoMicii про
план роботи постiйноi KoMicii на 20l9 piK, постiйна комiсiя

ВИРIIIIИJIА
Включити до плану роботи постiйноi koMicii районноi ради з питань
корупцii на
дiяльностi ради, регламенту, законностi, запобiгання та протидii
:

2019 piK питання

I квартал

Про хiд виконаннrl районноi програми профiлактики та боротьби зi

злочиннiстю в ,Щолшrському районi на 2017-2020 роки

II квартал
про вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства установчих док},}4ентlв
,,iдпр"Ъ""rr, органiзацiй установ , що належать до спiльноi власностi
територiальних громад MicTa. селиLча та сiл району

i

III квартал
про дотримання вимог чинного законодавства ц)и признач9ннl та
звiльненнi керiвникiв пiдприсмств, органiзацiй i установ., що наJrежать до
спiльноi власностi територiальних громад MicTa, селища та сiл району

IY
<Про районну програму сприяння
,Щолинському районi на 20l8-2020 ро

голова постiйнот koMicii

громадянського суспrльства в

Г.Смов

укрАiнл

ДОЛИНСЬКА РАЙОIIНАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, реглаr,,rенry, законностi,
запобiгання та протидii корупчii
РII
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12 грудня 2018 року

м. ,Щолинська

Про листи, цо надiйrrrли
на розгляд постiйноi KoMicii

заслухавши та обюворивши документи,що надiйшли на розгляд постiйноi
KoMicii,
постiйна комiсiя ВИРIШИlIА:

'

l. ,Щоryrtенти, що надiйrшIи на розгляд постiйноi KoMicii:
- лист директора ПСК ",Щолина -СТ" ,Щолинського райспоживтовариства

Гребенюк Н,П. шодо видiлення коштiв;
- лист мiського голови TepiaBcbKoi В.В. вiд 01,1 l ,20l8 Л! 0 I -0З/21ll взяти
до вlдома;
- зверЕеItня батькiвського KoMiTery ,Щолинського вiдцiлення ПТУ Nsзб
вимогами ч,3 ст,7 Закону Украiни
щодо облЪштування г}?тожитку згiдно
<Про зверненнЯ громадян> направитИ до ,Щолинськоi районноi державноi
адмiнiстрацii для розгляду по cyTi вiдповiдно делегованих повноважень,
Розглянути можливiсть облашryвапня гуртожитку в примiщеннi Комунального
закладу "районна школа мистецтв flолинськоi районноi ради", Про результати
та ,Щолинську районну раду у
розглядУ зверненнJI прошу повiдоуити збIвника
визначений законодавствомтермl

з

Голова KoMiciT

Г,Салов

