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ДОЛИНСЬКА РЛЙОННЛ РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI
постiйна комiсiя районноi ради

з соцiальнrrх

та ryманiтарних пптань

рIшЕння
вiд

14 березЕя 2018

Nn/

року
м, Долинська

Про орiгн говний перелiк литань лвадцгь др}тоI
cecii райовноj ради сьомого скJlикапня

Заслухавши iяформацii та розглrя)вши проекти рiшень з питань, що
пропонуються Еа рОзгляд двадцять др}тоi cecii райоЕноТ ради сьомого смиканЕя,
постiйна комiсiя ВИРIШИJИ :
I.Рекомендувати головi районноj ради винести ва розгляд двадuть другоi cecii райоЕноi
ради сьомого скJIикаяЕя питаЕня i
1. Про вяесення змiн до рiшення районноi ради вiд l0 грудвя 2015 року No 9 "Про
обраяня постiйних комiсiй .щолинськоi районвоi ради сьомого скликаяня",
2,Про внесеяня змiн до Регламенту Доливськоi районноi ради сьомоIо скликання,
3,Про внесепвя змiн до рiшепня районноi ради вiд 29.03,2017 року N9 203 "Про Порядок
пiдготовки проектiв рiшень Долинськоi районноi ради",
4,Про звiльнепня-Бсльськоi Г.С. з посади директора Ком}нального закладу "Районна
школа мистецтв Долинськоi раЙоЕноi ради".
5.Про встановлеввя розмiру посадового окладу директору Комувального пiдпри€мства
"стАдlоН *колос- Долинськоi районноi ради та вяесення змiн до його структ}ри l
чисельвостi",
6,Про призначення ,Щемченко l,A. на посаду директора Комунального закладу
"ДолинськаЪа.альпоосвiтня школа I-III ступенiв N9 l Долиtlськоl районноi ради",
7,Про внесення змiн до рiшення райоЕноi ради вiд 2З грудяя 2016 року Ne 164 "Про
кульryри i спорту на 201,,7-2о20
районну чiльову соцiальяу програму розвитку фiзпчноi
роки",
8,Про внесеявя змiя до рiшенпя райоЕноТ ради вiл 23 грулпя 20lб року JФ l74 "Про
райоЕний бюджет па 2017 piк"
9,Про виконання районпого бюджету за 20l7 piK,
10.про хiл uonor*n" райопвот програми профiлактпки та боротьби зi злочиннiстю в
зат"ерлже"оi рiшенням райопноi рали Bi,l
на 2ol'7-2o2}

Доп"п""*о"у районi

роки,

2З.l2.20lб року J,Ie l52.
яаселення раиону
l 1 .Про виконання Районноi комплексноi програми сочiальногоJахисту
27,12,201З
вiд
року }ф 231,
на 20lj-20l7 рокп, затверлженоi рiшенням районноi ради
12.Про реоргапiзачiю Комунальяого закладу "ДолиЕський районнпй центр первинноi
j"unirapnoj
допо"оa"]' шляхом перетворепня у Комунальне некомерцiйне
i'Ценrр
""дп*о
первинноi медйко-санiтарноi допомогй Долинськоli районноi ради ",
пiдприемс."о
li,Про лелегу"авня представвикlв до скllаду госпiтальвоi ради Кроппвницького
госпlтal.'IьЕого округу,
14, Про звiТ головногО редакrора КП Редакцiя Долинського районtlого радIомовленIUI
про фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдпрпсмства у 20l7 po_ui,
' 15',Про затверлженпя lайонноi профами розвитку дошкiльвоi, загмьноi середпьоI,
позашкiльноi освiти на 201 8-2021 роки,
на
16.Про вIIконання програми економiчвого i соцiального розвитку Долинського району
2017 piк.

17.Про об'екти (уставови, органiзацii, пiдприемства) спiльноТ власностi територiальних
громад MicTa, селища та сiл району.
l8. Про внесення змiн та доповнень до програми економiчного i сочiмьного розви гк;
Долинського району на 2018 piK.
l9.про внесення змiн до районноi програми лiяльностi комунальноlо пiдпригмства
редакцiя ДолиЕського районного радiомовленrrя на 2017-2020 роки.
20,Про внесення змiп до районноi комплексноi профами соцiальяоrо захисту населення
райояу на 20l8-20l роки,
2l.Про програму висвiтлення дiяльностi органiв викоЕавчоi влади в друкованих засобах
Macoвoi iпформацii Долицського району у 2018-2020 роках .
22.Про внесенвя змiп до рiшення районпоi ради вiд 23 грудня 20l б року NЪ 1 52,
2З.Про затвердження районноi програми реконструкцii (вiлновлеяня) мереж зоввiшнього
освiтлення населених TryBKTiB !олинського райояу на 20l8_20l9 рокп,
24. Про внесення змiя до рiшення райояноi ради вiд 18 грудяя 2017 року Ne 3lб "Про
районний бюджет на 2018 piк".
25,Про звiт про викоЕання плану роботи районноi ради на 2017 piк.
26,Про звiт постiйноi KoMicii районноi ради з питатiь бюджету, фiнансiв, iнвестицiй,
власностi та приватизацii.
27,Про звiт постiйноi KoMicii районвоi радп з питань промисловостr, комунальвого
господарс,lва. регу,пяторнот полiтики. пiдлрисмництва га rоргiвлi.
28.Про звiт постiйпоi KoMicii районноi ради з питatнь дrяльностl ради! регламенту)
,laKoHHocтi, запобiгання та про гилii корупчii.
29.Про звiт постiйпоi KoMicii районно'i ради з пптаЕь агропромислового комплексу,
земельяпх вiдносин, екологiчяоi безпеки та рацlонilльноIо використання природних
pecypciB.
ЗO,Про звiт постiйноi KoMicii районноТ ради з соцiальних та гуманiтарних питань.
3l,Про звiт голови районноi ради,
32.Про затверлження технiчноi докрlентацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноi
дiлянки для ведеЕня товаряого сiльськогосподарського виробництва, надаЕоi в оренду ПСП
"ЗАРIЧНЕ", зага.lтьною площею 9,6000 га.
33,Про затверджевпя технiчноТ докFtевтацii по пормативнiй фошовiй оцiнцi земельноi
дiлянки для веденЕя товарного сiльськогосподарського виробництва' ваданоi в оренду ПСП
"ЗАРIЧНЕ", загальвою площею з4,9566 га.
J4.Про tаrвердження технiчноi документацiТ по норма,lивнiй грошовiй оцiнцi земелыlоl
дiлянки для ведеЕня товарного сiльськогосподарського виробЕицтва, надано]i в оренду ПСП
"ЗАРIЧНЕ", загапьною плоцею З8,З846 га,
З5,Про затвердження технiчноТ докрлен,lацii про нормативну l рошов) оцiнку земельноi
дiляпки, що надана в оренду СТОВ "Зоря" для ведеЕня товарного сiльськогосподарського
виробництва, загальною площею 1,5468 га пiд господарськимп булiвлями i лворами,
36,Про заrверлження технiчноi докуменlацii про нормативну грошову оцiнку tемельноi
дiлянки, цо надаЕа в орепду ФО-П Пiловцю Василю Iвановичу дlя ведеппя товарЕого
сiльськогосподарського виробництва! з,гмьною площею 22,2014 гарiллi.
]7.Про загвердження технiчноi док}ъ,ентацii по нормаlивнiй грошовiй оцiнцi ]емельноi
дiлянки, наданоi в оренду ФГ "Степове -5" для веденЕя товарного сlльськогосподарського
виробпIIцтва загztльною плоцею 32,20 га рiллi,
З8,Про затвердження технiчноТ докр(ентацii по пормативнiй грошовiй оцiнцi земельно-t
дiлянки Nа282, що належаJIа гр.Тимошенко Неонiлi [BaHiBHi дJIя ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загalльвою площею 6,3487 га piJi,ri.
3Q,про затвердження lехнiчноI докучентацii лро нормативну грошову оцiнку tемелыtо'i
дiлянки, цо вадана в оренду Томiленку В.Д. для ведевня товарного сiльськогосподарського
виробництва, загальною плоцею 51,54З8 га рiллl,
40, Рiзне.
II. Рекомендувати райлержалмiпiстрачii у проектi рiшеняя (Про ввесення змiн до рiшення
районноТ ради вiд 18 грудпя 2017 року Ne 316 "Про районний бюджет на 20]8 PiK)
змепшити вllдатки на виплату заробiтноi платп працiвникzlм КП Редакцiя раЙонного
радiомовлення на l l5 ]ис.грн.. залишивши jx нgрJвподiлениvи.
Голова постiйпоi
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постiйна комiсiя районпоi ради

з

соцiальнпх та ryманiтарних питань

рIшЕнЕя
Nr2

вiд l4 березпя 20l8 року
м. ,I[олинська

Про став виконання районноi цi,ъовоТ програми
протлдii поширенню наркомаяii i зло.о.tнностi,
пов'язапоi з незакоIпlим обiгом наркотпqlих засобiв,
псю<оц,опнm( речовпп i прекlрсорiв, на 2017-2019 роки

розгляпувшп iнформацiю райоЕноi держадЕот а.шлiпiстрачii про стан викояання
райовноТ цЙьовоi прграми прти,чii пощир€яЕю Hapкoмaпii i злочиявостi, пов'язаЕоТ з
яезакопним обiгом наркотичних засобiв, психотропЕих
р€човпн i прекlрсорiв, на 2oit,1-2ol9
роки, постiйЕа комiсiя

ВИРIШИJIА:
lнформачiю про ст.tя виконання районнот цiльовоi програми протидii лоширенню
наркоманl'i i злочипяостi, пов'язаноi з незакопЕим обiгом наркотицiих засобiв,
пспхотропнI{х речовин i прекlрсорiв, ва 2017-2019 роки взяги до вiдома,

голова постiйIrоi l(oмicii

т. Романчеяко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

кIровогрАдськоi оБллстI

Постiйна комiсiя районноi ради

з

соцiальних та ryманiтарних пптань

рIшЕння
Ne5

вiл 14 березня 20I8 року
м, Долинська

По листи, цо яадiйшли на розгляд постiйноТ KoMicii

Заслцавши та обговоривци листи, що надiйшли Еа розгляд постiйноi KoMicii,
постiйна комiсiя ВИРIШИJIА:

l.Листи, цо надiйшлй на розгляд постiйЕоi KoMicii:
- листи головIrого редмтора редакцii ,Щолинського
районного радiомовленпяi
вiд 2l грудня 2017 року N9 l19"Про видiленЕя коштiв";
вiд l7 сiчня 20l8 року Ne l4 "Про ви,чiлеЕня коштiв";
- лист вiйськогово Koмicapa ,I[олипського райояного вiйськового KoMicapiaтy
Кононюка О.М. вiд 19 сiчня 2018 року Ns l07 щодо видiленЕя коштiв;
- лист директора професiЙцо-техвiчяого училища JФ 36 смт.Новогородка Встрова
О,М. цодо полiпшенвя матерiмьно-технiчноi бази ПТУ;
лист голови районЕоi оргаяiзацii УСВД Гровта М.Ю. Bx.20.10,20l7 року про
впдшеЕня коштlв для проведеппя зalчодlв;
- звiт про роботу головного редактора КП Редакцiя газети "Долинськi Еовини"
Кащссва В.Ю,
- лист районяоi держ.вноi адмiнiстрачii стосовно реформування дрlкованого ЗМI
райопЕоi газgrи (Долинськi Еовипи)) вiд 06,l2.2017 року N901-28/250/2
- лист Кiровоградськоi обласноi рали вiл 07.0З,2018 року Nl31-384/l <Про рiшення
постiйяоi KoMicii обласноi ради)) вlяти до вИома.
голова постiйноi koMiciT

а
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т, Романчеяко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi радп

з

соцiальних та ryманiтарних пптань

рIшЕнIIя

xnI

вiд l4 березня 2018 року
м. Доливська

Про рiшевяя постiйЕоi KoMicii Кiровоградськоi обласноi ради
з питань освiти, пауки, культури, ry?измуl спорту,
у справах ciM'i, молодiжноi полiтики вiд 27 лroтого 20I8 року Nэ182
uПро сгал мистецькоТ освiти в областiD

Розглявувши та обговоривши рiшевня постiйпоi KoMicii Кiровоградськоi обласвоi
ради з питаЕь освiти, науки, культури, туризму, спорту, у справах ciM'i, молодiжноi
полiтики вiд 27 лютого 2018 року Nэl82 <Про стап мистецькоi освiти в областЬ, постiйна
комiсiя

ВиРIшилА;
I. Рiшенпя постiйпоТ KoMicii КровоградськоТ обласноi рали з питань освiти, науки,
культури, т},ризму, спорту, у справах ciM'i, молодiжноi полiмкl вiд 27 лютого 2018 року
N9l82 (Про стан мистецькоТ ocBiти в областФзяти до вiдома,
2. Направим рiшеЕня постifurоi KoMicii Кiровогралськоi обласЕоТ ради з питань освiти.
на}ки, культури, т}ризму, спорту, у справах ciм'i, молодiжвоi полiтики вiд 27 Jпотого 2018
року Nel82 <Про стаЕ мистецькоi освiти в областi> до районноi державноi а.ФriнiстрацiТ для
вiдома та вжиття вiдповИних заходiв .

голова постiйвоi koMicii

т. Ромавченко

долинськА
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цостiйна комiсiя районноi ради

з

соцiальних

а ryманiтарних питань

рIшЕння
хпб

вiд l4 бер€зня 20l8 року
м,,Щоливська

Про рiшення Кiровотадськоi обласноi ради
вИ 22 грудя 20l 8 року Nф l0 (Про затверджеIrня
обласпоi програми забезпеченвя молодi жlттлом на

2О l

8-2022 роки))

_
2018

Розглян}зшИ та обговоривцИ рiшення КiровограЛськоi обласяоi радп вiл 22 грудня
рокУ N94l0 (Про затверджеЕня обласноi програми забезпеченвя молодi житлЬм на
20l8-2022 рокиD, постiйна комiсiя

виРIШилА:
Рiшенвя КiровогРадськоi обласпоi раДи вц 22 грудня 20 1 8 року Nф l 0 (Про затвердженяя
обласвоi програмп забозпечепЕя молодi житлом ва 20l8-2022 роки> взям до вiдома.
2, Наrrравити рiшенця Кiровоградськоi обласноi ради ви 22 грудяя 2018
року ]Ф4l0 (Про
затверджеЕвJI обласпоi прграми забезпечеппя молодi житлом Еа 20 l 8-2022
роки,) районнiй
.лержазнiй адиiнiстрачii лля розглял5i та внесення пролозицii,
1

.

голова постiйпоi I(oмicii

4

т, Романчепко

