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ДОЛИНСЬКА РАЙО_ННА РАДД
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI
Постiйна комlсlя з питань дlяльностl ради, регламенту, законност1,
запобiгання та протидii корупцii

рIшЕння

xn '/

вiд l4 березня 2019 року
м..Щолинська

Про перелiк питаяь, якi.плалусться розглянути
на тридцять другlи ceclr раионно1 ради сьомого скликання

Розглянувши та обговоривши проекти рiшень районноi рали з питань, що
пропонуються на розгляд тридцять лругоi cecii районноi ради сьомого
скликання,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА
l.. Рекомендувати головi .районноТ ради винести на розгJlяд ,rридцять
другоitесii .Щолинськоi районноi ради сьомого скликання наступнi питання:
:

Про внесенля змiн до плану роботи районноi ради на 2019 piк
2. Про хiд викоЕанпя районяоi програми профiлактики та боротьби зi злочиннiстю в
Долипському районi на 20l7-2020 роки,
З, Про виконанвя райояЕоi цiльовоI соцiмьноi програмп протидii ВIЛ-iнфекцii СНI,Щу ва
2015-2018 роки,
4. Про хiд викоllання рсйонноi коvплексItоl проlрами соцiального захисту населевня
району на 20l8-202l роки,
5, Про хiл виконання районЕоi програми розвитку доrшкiльноi, залмьноi середllьоТ,
лозашкiльноi освiти на 2018-2021 роки .
6, Про виконаrtня районного бюджету за 20l8 piK.
7, Про впкопання програми економiчного iсоцiмьного розвитку Долинського району ]а
2018 piK.
8. Про районну програму полiпшення }tlroв тримання в iзоляторi тимчасового триманпя
Nэ 3 ГУНП в Кiровоградськiй областi затриманих та взятих пiд варту на 2019-2020 роки.
9. Про внесення злtiн до рiшення райоЕноi рали вiл 23 грулня 20l б року Ne 152.
10. Про внесення змiн до рiшеппя районноi ради вiд 22 червня 2018 року Nч 375 "Про
створеЕня KoMyHалbHoi установи "Iпr.люзивно-ресурсний центр Долипськоi районноi ради",
l1, Про внесепllя змiн до районноТ прогрatми реконструкцii (вiдновлення мереж
зовнiшнього освiтлення населених пуяктiв flолинського райоЕу на 20]8-2019 роки),
12 Про затверджепня Статуту Комунмьного пекомерцiйного пiдприсмства "l{eHTp
первинllоi медико-санiтарноТ допомоги ,ЩолиЕськоi районноi ради" в trовiй редакчii
13. Про внесення змiн до рitчення районноi рали вiл 12 лIотого 2019 року Na 484.
l4. Про програм) пiлrримки мiсчевих органiв виконавчоi влади ,t питаIlь ремilацii llими
делегованпх i владних повноважеtlь у.Щолинському районi на 2019-2020 роки,
l5. Про звiт голови районноi ради.
I6. Рiзне,
1.

IL Рекомендувати головi районноi pal и не виносити на розгляд черговоТ cecii
районноi ради проект рiшення << Про внесення змiн до районно'i цiльовоi
2017 -2020
фiзичноi

клубi, щО унеможJIивлюе )лrасть шахiстiв ,Щолинського раЙону

змаганн;lх рiзних piBHiB,

у

ви'i'зних

'KoMicii з соцiальних та гуrианiтарних
<Про затвердження Статуту
<I{eHTp пер.винноi медиконовlи редакцп);
несення змiн до рiшення районноi рали
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КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дlяllьностl ради, регламенту, законностi,
запобiгання та протидiТ корулцii
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м. ,Щолинська

Про хiд виконання районноi програми
профiлактики та боротьби зi злочиннiстю
в,Щолинському районi на 2017-2020 роки

Заслухавши iнформацiю

Про хiд виконання районноi

програми
профiлактики та боротьби зi злочиннiстю в ,Щолинському районi на 20l'7-2О20
роки.

постiйна комiсiя ВИРIlIIl4JtА:

l.

Iнформацiю про
боротьби зi злочиннiстю
вrдома.

голова koMicii

програми профiлактики та
на 2017-2020 роки взяти до
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ДОЛИНСЬКД РАЙОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенту, законностi,
запобiгання та протилiТ корупuiТ

рIшЕннJI
вiд

14 березня 2019

шqЗ

року
м, ,Щолинська

Про документи, цо надiйшли
на розгпяд постiйноi KoMiciТ

Заслухавши та обговоривши листи,
KoMicii,

цо надiйшли на

розгляд постiйноi

постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:
l.Листи, цо надiйIrши на розгляд постiйноi KoMicii:
- Iнформацiю про дiяльнiсть органiв прокуратури у сферi запобiгання та
протидiТ корупчiТ на територii [олинського району Кiровоградськоi областi
протягом 2018 року (лист ,Щолинського вiддiлу ОлександрiйськоТ мiсцевоi
прокуратури вiд 08.02.2019 року'Nл02-04 вих-l9);
- Лист директора КЗ НВК <,Щолинська гiмназiя ЗШ I-III ступенiв Nэ3
.Щолинськоi районноТ ради> вiд 15 лютого 2019 року Ns17 щодо оновлення
матерiальноi бази комп'ютерного класу;
- Лист претензiю ,Щолинськоi MicbKoi рали вiл 07.02.2019 року ЛЪ01-03/5/1;
- Лист ,Щолинськоi районноi адмiнiстрацii вiд 27.02.20|9 року Nl01-28/33/l
<Про надання iнформацii на претензiю ,Щолинськоi MicbKoT ради щодо
невиконання бюджетних зобов'язань >;
- лист директора КУ <Труловий apxiB ,Щолинського району) вiд 5 березня
20l9 року Nэ01-27/39 <Стосовно фiнансування>;
- лист ПершоT равневого сiльського голови вiд 7 березня 2019 року Ns02/1864
про надання субвенцii з райояного бюджету ;
директора КЗ <Бокiвський опорний закlrад загмьноТ середньоi освiти I-III

-

коштiв взяти до вiдома.
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