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Про перелiк питаяь, якi планусться розг:rянlти
на тридпять другiй cecii райоЕноi ради сьомого скликttнIlя

Розг,rян}вши та обговоривши проекги рiшевь районноТ ради з питдtь, що
пропояуоться на розгляд трIIдцять др}тоi cecii райошrоi радr сьомого скJIикаЕня,
постiйна комiсй ВИРIШиЛА

:

Рекоvенд)ваlи Iоловi районноi ради винести на ро1гляд ФидUя]ь друlоi ccci]
Дол

и

нс

ькоi район ноi ради cboмolo скликання насryпнi пиrання:

1 Про внесення змiн до плану роботи райоЕноi ради па 2019 piк

2, Про хiд виконанIiя районIiоI програми профiлактики та боротьби зi злочиннiстю в

Долинському райоЕi па 2017-2020 роки.
3, Про виконаЕвя райотrноТ цiльовоТ соцiа,'rьЕоl програмц протилiТ ВIЛ-iяфекчii СНЦу на
2015-2018 роки,
4. Про хiд викоIlання райоЕпоi комплексноi програми соцiального захисту ЕаселенЕя
району Еа 2018-2021 роки,
5. Про хiл виконання районноТ проФами розви гку ,оошкiльноТ. ]агальноi середньоi.
позашкiльноi освiти Еа 2018-2021 роки ,
6, Про викоЕапня районного бrоджету за 2018 piK.
7, Про викоЕаяня програми економiчного i соцiальвого розвптку ДолпЕського район} за
2018 piK
8, Про райоЕIrу програму полiпшення ).мов ц)имаЕня в iзоляторi тимчасового ц)имаяяя
N9 З ГУНП в Кiровоградськiй областi затимаtlих та взятих пiд варту на 2019-2020 роки
9, Про внесеЕня змiв до рiшення райопноi радл Bi,u 23 грулпя 2016 року Nэ 152,
10, Про ввесення змiн до рiшецня районцоi ради вiд 22 червця 2018 року ]ф 375 "Про
створення Комупальноi устаЕови "IнкlIюзивЕо-ресурсЕиЙ центр Долинськоi раЙонноI
ради",
1l. Про вЕесення змiЕ до райоIrЕоi програми реконструкцii (вiдновленIrя мереж
зовЕiшнього освiтлеЕня населених п}aЕктiв Долипського райоЕу на 20I8-20I9 роки).
12, Про впесення змiн до райопноj цiльовоi соцiмьноi програми розвитку фiзичrоi
культlри i спорry на 2017-2020 роки.
1З Про затверджепяя Статлу Комlта,,lьного некомерцiйного пiдприемства "I{еятр
первинЕоТ медико-смiтарноi допомоги Долипськоi райоЕIlоi ради" в новiй редакцiТ.
14. Про внесеЕIrя змiн до рiшеuпя райовяоI ради вiл l2 лютого 20l9 рку N9 484,
l5 Про програм) пiдФиvки мiсцевих оргмiв виконalвчоj влади 1 пигalяь peмiзauil ними
делеговмих i владяих повIlоважевь у ДолиЕському раЙонi на 2019-2020 роки.
16. Про звiт голови райоввоТ ради.
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березня 2019 року

м.Долинська
Про вiлстеженrrя результативпостi
регуляторпих актiв-рiш€Еь райопноI ради

Вiдповiдяо до плаяу роботи постiйноi KoMicii у I KBapTMi 2019 року заплмоваIiо
питанЕя (ПрО вiдстеженнЯ результативвостi рег)ляторних актiв-рiшень районЕоi ради),
про цо булО повiдомлеЕо райдержа,щriЕiстрдtiю листом вiд 06.02,2019 року N9 01-07/З1
<про плаповi сесiйнi та комiсiйнi питаняя); iпформачiя Еа розгляд постiйнот koмicii пе
яадiйшла.
' Комiсiя вiдмiчас, цо Еа сайтi райдержад|riнiстрацii у роздiлi <Регуляторна полiтика"
iЕформацй ве оновJIювалzrсь протягом 2018 року, Робота по планувatвпю щодо
Рiшевня
удоскояалення регуляторЕих акгiв-рiшень районноi ради не проводиться.
(Про затвердкеЕня положевь про порядок
районЕоi ради вiд 29,11.2011 року,Ne 105
вiдчужеянЯ та поряJlоК списФtня майва спiльноi власвостi територiа,'Iьвих громад Micтa.
селища та сiл райову> потребус термiнового перегляду у зв'язку iз змiнами у дiючому
закоllодавствi.
при викопаннi райдержадмiнiстрацiею делеговапих повноважеЕь по забезпеченню
викоЕatнвя заходiв з вИстеженЕя результативностi реryrrяторних aKIiB, прийнятих
(Про засади держчвноi
раЙоIrпоЮ радою, яе дотрим},1оться вимоги Закону УкраiЕи
i,l.
реryJrя l орноТ полiти ки у сферi госполарськоi дiяльносl
Постiйва комiсiя ВИРIШИЛА

;

l. Перенести розгляд плдtового комiсiйного пйтаrшя

(Про

вiдстежеЕЕя

засиання,
результативIrостi регуляторпrтх акгiв-рiшевь райоЕноi ради)) на наступне

2,

рекомендувати райдержа-щrilriстрацii систематизрати роботу по забезпеченню
здiйснення державЕоi регуляторноi flолiтики у вiдповiдностi до ЗакоЕу УкраiЕи
<Про засади держаВIrоi регуляторяоi поЛiтики у сферi госполарськоi дЙльностiD,
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14 березяя 2019 року

J

м. Долинська

Про док}а(еIrти, що Еадiйшли
яа розгляд постiйчоi KoMicii

Заслцавши та обговоривши листиl цо Еадiйш,'1и Еа розгляд постiйноi Koмicii,
постiйпа комiсй ВИРIШилА:
Лис] и. шо надiйu]ли на розглял постiйноi KoMicii:

-

lпформацiю про дiяrьнiсть оргдriв прок)?ат}ри у сферi запобiгання та протидii
корупцii на територii ДолиЕського райоцу Кiровоградськоi областi протягом 2018 року
(лист Долинського вiддiлу ОлексанДрiйськоi мiсцевоi прокурат}ри вiд 08,02,2019 року

Ne02-04 впх-I9);

- Лист директора КЗ НВК (Долипська гiмцазiя ЗШ IJII ступевiв NаЗ ДоJтцнськоj
районЕоi ради> вiд 15 лютого 2019 року N!17 щодо оповлеЕня матеliальпоi бази

комп'rотерного класу;
- Лист претеЕзiю ДолиЕськоi Micbкoi ради вiд 07,02.2019
року N901-0З/5/1;
- Лист Долинськоi райошrоi адмiЕiстрацli ьtд2'l,02,2019 року Jtъ01_28/ЗЗll (Про наданпя
iнформачii на претензiю ,Щолинськоi Micbкoi ради щодо невиконанпя бюджетяпх зобов'язань
);
- лист директора КУ (Трудовий apxiB ,Щолинського райоIrр вiд 5 березЕя 2019 року
N0 l -27l39 tCTocoBHo фiнансраяняu:
_ лист ПершотавЕевого сirtьського голови вИ 7 березпя 2019
року Ne02/1864 про
надання субвенцii з райоЕного бюджету;
- директора КЗ <Бокiвський опорний заr(лад загальноi середньоi освiти I-III ступепiв
ДолиЕськоТ райоrrвоi ради) вiд 26.02.2019 року JФ9 про видiлевня коштiв
взяти до вrдома.
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