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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з питань агропромислового комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноI безпеки та рацiонального використання
приролних pecypciB

рIшЕння
вiл /2

грудr" 20Е року

лъ

м,,Щолинська

Про лист директора ПСК "{олина -СТ"
Долйнського райспоживтовариства
Гребепюк Н,П.

Розглявувши та обговоривши лпст директора ПСК "!олина -СТ" Долцнського
райспоживтовариства Гребенюк Н.П, вiд 02 листопада 20l8 року щодо впдiлення коштiв
па впровадження iнвостпцiйного проекту : <Оргаrriзачiя виробництва заморожених
борошняних та овочево_фруктових напiвфабрикатiв та переробленоi плодоовочеsоI
продукцii iз застосуванням сучасних технологiй для впробнпцтва екологiчпо безпечяоi та
якlсноi продукцii iз заФлlенням дiючого овочесховища та використанням сировинних
pecypciB сiльгоспвиробникiв району з метою забезпечення жителiв м.Долиllськоi,
Долинського райоЕу та КiровоIрадськоi областi в зв'язку з вiдсутнiстю анмоIiчних
виробнпцтв у м,!олинська)! що надiйшов на розгляд постiйноI KoMici'i
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:

l Лист директора ПСК "Долпна -СТ" Долинського райспоживтовариства Гребенюк
Н,П, вiд 02 листопада 20l8 року щодо видiлення коштiв на впровадження iнвестицiйного
проекту : <Органiзацiя виробництва заморожеllих борошняних та овочево-фруктових
напiвфабрикатiв та переробленоi плодоовочевоI про.лукчii iз ]астосувавням сучасних
tехнологiй для виробничгва еколоtiчно безпечноi га якiсноi продукцiI iз залученняv

дiючого овочесховиша та використанням сировинних pecypciB сiлы оспвиробникiв району
з метою забезпечення жителiв м,ДолиIlсько'i, !олинського райоlIу та Кiровоградськоi
областi в зв'язку з вiдсутнiстю анмогiчних виробництв у м.Долинська), що надiйшов на
розгляд постiйпоi KoMicii взятп до вiдома.

голова koMicii

с),IIIевченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
По"riйrч
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комплексу,
земельних вiдносин, екологiчнот безпеки та
рацiонального використання
приролних pecypciB

рIшЕння
вiд l2 грудпя 2018 року

М"

м,

oL

!олинська

Про орiентовний перелiк питань двадцять дев.ято]i
сесii районliоi ради сьомого скликання
ЗаСлухавши iпформацii та розглянувши проекти
рIшень з питань, що lIропонуються
loi cecil районноI ради cboмol о скликання,

на роlгляд двадцять дев'я

постiйЕа комiсiя виРIшIUIА :
I.Рекомендувати головi райоиноi
ради винести на розгляд двадцять дев ято]i cecii
районноi ради сьомого скликапЕя пи,lання i
l ,Про виконаяня
районного бюджету за сiчень - вересень 20l8 рок}.
2.Про викоllання.районноi програми полiпшення y"ou.rpurun,,"
u i,or",,op, гимчасовоlо
,гримання
JФ3 ГУНП в Кiровоградськiй областi затриммих i взятих пiд варту
на 2017-20l8
роки.
3,Про хiд виконанНя програмИ ''Питна вода
!олипського району '' на 2006-2020 роки,
загверлженоТ рiшенням районноi
вiд
I5.07,2005
ради
рок1 Л!iЬЬ,
4,Прю виконання районноТ програми забезлечення
та впорядковаIlим жйтлом
"оц,-опu"осiб з ii числа на псрlод
дiтей-сирiт та дiтей. позбавлених батькiвського пiклування,
ло
20l8 року.
5.Про виконання районноI цiльово]i соцiаJьноl програми
ро]виlку позашкlльноТ освirи га
пiдтримки обдаровапоi молодi па перiод до 20lh
затв.рлжЪrоТ
рЬку,
рiшенням районно]
ради вiд 23,01.2015 року ]ф 4з4,
6,про виконмlrя райоцпою державною адмiнiстрацiею делеговаllих повноtsаrкень

7.Про внесепня змiн та доповнеЕь до районноI комплексIlоI програми соцiмьпоi

пiдтримки учасникiв ДТО, ооС, членiв ii сjмей. сiмей .ч.пбппr.
1^,u"n",iiu дТо та ооС,
пострaDкдмих учасникiв Революцil Гiдностi та вшаltування пам'яii
заrиблих па 2о14-2020
роки.
8.про затверджеяня райопноi програми забезпечеяня соцiмьяим та вIlорядкованим
житлом дiтей-сйрiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклуванЕя, осiб
з ix числа на
перiод до 202] року.

9.Про затвердженвя районноi програми яацiонаrьно-патрiотичного виховання дiтей та
молодi ва 20l9-2021 роки.
l0,Про затвердження Програми ветеринарно-санiтарних заходiв з профiлакгики,
оздоровлепЕя, лiквiдацii та недопущенЕя розповсюджевня африканськоi чуми свиней на
територii ДолиЕського району на 2019-202l рокя
..Про
11,Про внесення змiн до рiшенпя райоппоi ради вiд 22 червяя 2018
року Ne 375
створенЕя KoMyEалbHoi установи "IЕклюзивно - ресурсний центр .ЩолинськоТ
районноi'
ради",

l2.Про затвердження раЙонЕоi Програмп фiнансовоi пiдтримки Комунrlльного
некомерцiйного пiдпри€мства ( Центр первин ноi медико-санiтарноI допомоги ,Щолпнськоii
районЕоI ради) па 2019-202| рокп
13.Про програму економiчного i соцiального розвитку Долинського
району Еа 20l9 piK,
l4.Про районпий бюджет на 20l9 piK,
15,про надання дозволу на безоплатну передачу та списання траЕспортвих засобiв, цо
знiйодяться на баJIансi ДолпЕськоi раЙопно'i державноТ адмiнiстрацii,
l6.про затверджевня техпiчпоi документацii лро нормативну грошову оцiнку земельвоi
дiлянки загмьною площею 33,7000 га для продажу права оренди на земеJlьних ,горгах дlя
веденпя товарного сiльськогосподарського виробництва на територii Першотравневоi
сiльськоТ ради.
l7.Про внесення змiн до ллану роботи районноi рали на 20l8 piK,
l8,Про план роботи районноj ради Еа 20l9 piк.
19.Про перелiк загмьнорайоннпх заходiв Еа 2019 piK,
20.Про звiт постiйпоi KoMicii районноi ради з питань бюджету, фiпавсiв, iнвестиtriй,
власностi та приватизацii,
2l,про звiт постiйноi koMicii районноi ради з питalнь промисловосlr! комуншrьного
господарства. регуляторноi полi l ики. пiдприсмництва та,lоргiLпi,
22.Про звiт постiйноi KoMiciT районноi ради з питань дiяльностi рали, регламенту,
]aKoHHocтi. запобiгання ]а протидii корупцii.
2З,Про звiт постiйноi KoMiciT райойноi ради з питань агропромисловоIю комплексу!
земельних вiдпосин, екологiчвоi безпеки та рацiонмьного використання природних
pecypclB,
24,про звiт постiйнот koMicii райоIrноi ради з соцiмьних та гуманiтарних пптань,
25.Рiзне-

Голова KoMiciT

о.Шевченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
постiйна комiсiя районноi ради з питань агропромислового комцлексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiонального використання
приролних pecypciB

рIшЕння
N,J

вiд 12 грудня 2018 року

a

м, Долинська

Про пропозицii до плану роботи
районноТ ради па 2019 piK

.

Засл}хавши та обговоривци iнформацiю Шевченка
KoMicii,

О,Г.

голови постiйноi

постiйпа комiсiя ВИРIШИЛА:
Рекомеядувати райоЕнiй радi включити до плапу роботп районноi ради на 2019 piK
ваступнr питання:
l, Про виконаяня районного бюджету за 20l8 piK.
2, Про виконання проrрами ековомiчного i соцiального розвитку Долпнського райояу за
2018 piK,
З, Про хiд виконапня Проц)ами охорони навколишнього природного середовища в
!олинському районi на 20l7 -2020 роки..
4. Про виконання районного бюджету за сiчепь березень 20]9 року,
5, Про виконанпя районного бюджету за сiчеlrь червень 20l9 року.
6, Про хiд викопанЕя прорами економiчяого i соцiмьного розвитку Долинського райоllу
за сiчень - червевь 20l9 року.
7. Про викондrпя районного бюджету за сiчень вересень 20l9 року,
8, Про районвий бюджет на 2020 piK,
9, Про виконапня районЕоIо державною адмiнiстраuiсю делегованих повноважень,

голова koмicii

O,Il Iевченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАС.ГI
Постiйна комЬ районноi
рчд"l
комплексу,
земельних вlдносин, екологiчноТ безпеки
та рацiональноaо
""*op""rurr"
природних pecypciB

пйБiБйБ"r"-"ого

рIшЕння
вiд 12 грудпя 20I8 року

Nч7
м. Долинська

Про плап роботи постiйцоi KoMicii
раЙоЕноi ради з пптань агропромислового
комплекс). зеlqельних вiдносин. екологiчноi
ое,lпеки tа рацiонального викорисl ання
природних pecypciв на 20l9 piк

,.л,.,л,.ru"пrч"a,
KoMlcrl,

,u обговоривши iяформачiю Шевченка
О.Г.- голови постiйноl

постiйна комiсiя ВиРIШИЛА:
Погодиги rапролонований план
роботи посгiйно]i KoMicil на 20Ig DlK

i

nornr.n""oT npo.p"lniuiX'u"J, n*.r"nn"
Долиllськоl о район} вiд

]:l|_: :1I::*""
впливу
lонl]},lочого випромiнювання на 20l5-2dl8
роки

ртал
i програми запобiгання та
реагувацня на
одного харакгеру у Долиltському
районi на
III квартал
L Про хiд виконаЕня Програми
розвитку земельних вiдносин у !олинському
районi на
2017-2020 роки,
2 Про хiд впконання програмп охорони павколишнього
природного середовища в
.Щоливському райояi на 20l7 - 2020
роки,
Iv квдртал
LПро хiд виконанЕя ЛРОl
Ра-\4и }ахйлсту сiльськогосподарських
} l iдь вiд шкiдли воl,дii вол
Долинському районi на перlод до l{J l0
року та лрогноз ло 2020
рок1.

Голова KoMici]'

о Шевченко
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
По"riй"ч
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комlrлексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та
рацiонмьного використання
приролних pecypciB

рIшЕння
вй l2

грудIrя

N"5

20l8 року
м.

Долшiська

Про хiд викопання Комплексноi райоцяоi
програми запобiганяя m реа.гувilння на
надзвичайнi сиryацii техЕогенЕого та
природного характеру у Долинському
районi на 20l6 - 2020 роки.

Зu"пl*uчrп, та обговорпвши iнформацiю завiдувача сектору з питань
цивiльного
зачисту та
працi райлержалмiнiстрачii Поповича !.о. .про хiд виконання
.охорони
l1.омллексно| районноI програми запобiгаяня та
реaгування на надзвичайяi ситуацii
техногенпого та приро;lного характеру
у.Щолинському районi на 2016 2020
-

роки>

постiйяа комiсiя виРIшиJIА:

|.

Iнформацiю_завiдувача секгору з питань цивiльного захисту та охорони
працI
райдержадмiпiстацii Поповича Д.О. (Про хiд виковмяя Комплексноi рiйонноI
програми залобiгання та реaгуванЕя tla палзвичайвi ситуацii техногенного та
прЕродного характеру у,Щолияському районi ва 20|6 2020
роки) взяти до вИома.
-

голова koMicii

о,Шевченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
постiйна комiсiя районноi ради з питань агропромислового комплексуl
земельних вiдносин, екологiчнот безпеки та рацiонального використання
природних pecypciB

рIшЕння
вiд

12

мпБ

грудяя 20l8 року
м. Долипська

Про колекгивне зверненця батькiвського
KoMiTeTy .Щолинського вiддiлеяня ПТУ JФЗб
вiд 25,l0.2018 року

Р_озгляврши колективне зверЕевяя батькiвського KoMiTeTy !олинського вiддiлення
ПТУ N936 вiд 25. ]0.2018 року щодо облаштування гуртохитку,
постiйна комiсiя вирiшилаi
Колекгивпе звервення батькiвського KoMiTery Долинського вiддiлення ПтУ JФ36 вiд
25,10.20l8 року щодо облашryвапвя ryдпожитку, цо надiйшов на
розгляд постiйноi
KoMicii взяти до вйома.
1,

голова постiйноi koMicii

о,Шевченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
постiйна комiсiя районноi ради з питzrнь агропромислового комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiонального використання
природних pecypciB

рIшЕння
вiд

12

n
л! -г

грудrя 2018 року
м. Долияська

Про лист мiського голови TepнaBcbKoi В,В,
(Про рiшенЕя Долинськоi Micbкoi
ради
вiд 26 жовтня 2018 року Ns851))

РозгляпувIци лист мiського голови TepHaBcbKoi В.В. (Про рiшення ДолпнськоТ
MicbKoi радв вiд 26 жовтня 2018 року JФ851ll вiд 0l,l 1,2018 Ns о\-бз/21,1|
постiйна комiсiя вирiшила
l

,

:

лист мiського голови Тернавськоi В.В. (Про рiшеЕня Долинськоi Micbкoi
ради вiд
26 жовтня 20l8 року }Ф851> вiд 01.1 1.2018 ]ф 01_03/2lll, цо надiйшов на
розгляд
постiйноi KoMicii взяти до вИомд.

голова постiйЕоi koМicii

о,Шевченко

