ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
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tасИання постiйяоi KoMicii райовпоi радп 3 пятапь агропромислового комплексу,
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голова koMicii
Секретар KoMicii

о.Шевченко
I. Зеленокорiвна

ДОЛИНСЬКА РАЙОННЛ РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комlсlя раионноl ради з питань агропромислового комплексу,
земельних вiдносин. екологiчноi безпеки та рачiонального використання
приролних pecypciB

рIшЕння
вiд lЗ березня 2019 року

Np1
м.,I[олинська

Про орiснтовний перелiк пптаЕь трпдцять
cecii райоЕноi ради сьомого скJIикаЕня

дргоi

зhслухавши iнформацii та розглянрши проекти рiшень з питань, що хроllонуються
на роtгляд тидця гь другоi cecii районноi ради cboMol о скликаltня,
постiйна комiсiя

ВиРIшиЛА

:

[. РекомендуватИ головi райоЕноi рали винести Еа розгляд
ц)идlцть другоi cecii районноi
ради сьомого скликацпя пптання i
1.Про внесення змiн до плаЕу робоТи районноi рали на 20l9 piK

2,Про хiл викопанЕя районЕоi програми лрофiлактики та боротьби зi злочиннiстtо в

Долинському районi на 2017_2020 роки,
3, Про виконання районпоi цiльовоi соцiальноi програми протилii ВIЛ-iнфекчii CHtly на
20l5-2018 роки.
4.Про хiл викоЕання райоЕноi комплексноi' програми соцiального захисту населення
району на 20l8-202l роки.
5,Про хiл впкопанЕя районноi програмп розвптку дошкiльноi, загальноi середньоi,
позашкiльЕоi освiти на 2018_2021 роки .
6,Про виконаЕня районtIого бюджету за 2018 piK,
7 Про виконання програми екопомiчного i соцiального
розвитку Долинського район) за
20l8 piк
8.про райоппу програму полiпшення умов тримання в iзоляторi тимчасоволо
ц)имаяня
Nэ 3 ГУНП в Кiровоградськiй областi затриманих та взятпх пiд варту на 20l9-2020
роки
9.Про впесепня змiн до рiшення райояпоi ради вiд 2З грудня 20Jб
року Nл 152.
l0.Про вrlесенпя змiп до рiшення районЕоi ради вiд 22 червня 2018 року No 375 .'Про
створевнЯ Комунальноi устапови "Iнклюзивно-ресурспий центр ДолиЕськоi районноТ
ради".
1l. Про внесення змiн до районноi проФами реконструкцiI (вiдновлення мереж
зовнiшнього освiтлеllня населених пунктiв Долинського райоЕу на 2О]8-20 i 9 роки).
12. Про внесевня змiн до районпоi цiльовоi couiMbHoT програм и
розвитку фiзичноi

пiдприемства ''Цептр
редакцii.

в ЕовiЙ

року N9 484.
виконaвчоi вJIади з питань
реалiзацii ними
ському райоIri Еа 2019-2020 poKll,

в

випосити Еа розгляд пленарного
засiданм
скJlикaulня проеrг
(Про
рiшевпя
вяесенЕя
i; зага,'rьноi середньоi, позашкiлiпоi
освiти

голова l(oмicii

о,Шевченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з питань агропромиспового комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноТ безпеки та рацiонального використання
природних pecypciB

рIшЕння
вiд l3 березня 2019 року
м, Долипська

Про виконмпя Комплексноi програми
змисту населеявя !олинського райопу
вiд впливу iонiзуючого випромiпювання
на 20l5 2018 роки,

Заслухавши та обговоривши iпформачiю завiдувача сектору з питань цивiльноло
захисту та охорони працi райдержадмiнiсц,ацii Поповича .щ.о, <про виконання
Комплексноi програми за\исту населеЕпя .Щоливського
району вiд впливу iонiзуючого
випромiЕюваI{ця на

2015

2018 роки>

постiйlrа комiсiя ВиРIШиЛА:
Iнформацiю завiдувача сектору з питаЕь цивrльпого захисту та охорони прачi
райдержадмiвiстацii Поповича Д.О, (Про викояаяпя Комплексноi програми
захисту ЕаселенIrя Долинського району вiд впливу iонiзlточого випромiнюваяня на
20l5 - 20l8 роки) взятп до вИома.
2. Рекомендувати головi райоЕноi
ради зняти з контролю рiшення вiд 19 червпя 20l5
No474
Про
"
Комплексну
програму захисту яаселепяя Долипського району вiл
року
впливу iонiзуючого вппромiпювання на 20i 5 2018
роки '' в зв'язку з закiичепням
TePMiHy дiI.
1

голова комiсii

о,Шевченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноТ ради з питань агропромислового KoMlulcKcy,
земельних вiдносин, екопогiчноТ безпеки та рацiона_льного викориql,ання
приролних pecypciB

рIшЕння
вiд

13

Jф,

березня 2019 року
м, ДолиЕська

Про листи, що надiйшли
на розгляд постiйноТ KoMicii

Заслцавши та обговоривши листи, що Еадiйшли на розгляд постiйноi KoMici'i,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:
1,Листи, що надiйшли на розгппд постiйноi KoMicii:
лiяльнiсть оргавiв прокуратурп у сферi запобiгання та протидiI корупцii
на територii ,Щолинського району Кiровоградськоi областi протягом 2018
року
( лист ДолIIноького вiддiлу Олександрiйськоi мiсцевоi прокуратури вiд 08,02,20l9
року
No02-04 вих-l9);
- Лист дирекгора КЗ НВК ((Долинська гiмназiя
- ЗШ I_IlI ступенiв N9З Долинськоi
райоЕноi ради) вiд 15 лютого 20l9 року Na l7 цодо оЕовлення матерiальноi бази
комп'ютерЕого класу;
- Лист-претевзiю flолиtlськоТ Micbкoi ради вiд 07,02.2019
року lФ01_03/5/l;
- Лпст Долинськоi райояноТ адмiнiстрацii вiд 27.02.2019
року Nч01_28/3Зl1 (Про надання
iнформацii на претепзiю Долпнськоi Micbкoi ради щодо невиконання бюд)кетних
зобов'язань );
- Лист директора КУ кТрудовий apxiB ,Щолинського району) вiд 5 березня 20l9
року
NpOl _27l3 9 . Стосовно фiнансування
",
- Лист Першотравневого сiльського голови вiд 7 березЕя 2019
року Nэ02/1864 про надання
субвенцii з районЕого бюджету ;
- директора КЗ (Бокiвський опорний заклад загальIrоТ середяьоi освiти I-III ступенiв
Долинськоi райояноi ради) вiд 26.02.20l9 року Nэ9 про видiлення коштiв взятп до
вiдома,
- Iпформацiю про

голова koMicii

о.Шевченко

