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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РМА

кrровогрлдськоi оБллстl

постiйна комiсiя районноi ради

з

сочiальних та гуманiтарних питань

рIшЕння

xn4

вiд l4 травня 20l9 року

'

м. Доливська

Про opicHToBH и й перел iK п итан ь трилця,l ь l ре l boi позачерговоi
cecii районноi ради cboMolo скликання

Заслцавши iнформацii та розглянувши проекти рiшень з питань, шо
пропон}.ються на розгJид тридцять Tpeтboi позачерговоi cecii раЙоrtноi ради сьомого
скликдняя!

постiйна комiсiя

ВирlшилА

I. Рекомендуватй головi районноi ради винести на розгляд

ceci'i районноi ради сьомого скликання питанпя

l,
2,

З.
4,

:

тридцять Tpeтboi позачерговоi

i

Про внесеяня змiп до районноi програми профiлактики та боротьби зi злочиннiстю в
вiд 2з
,ЩЬлинськомУ районi ва 2О]7,2020 роки, затвердженоi рiшеЕням районноI ради
грулня 20l б року Nel52.
Гijo un""er"" змiв до районноi цiльовоi соцiальноi програми розвитку фiзичвоi
культури i спорту на 2017-2020 роки.
Про надаяня дозволу на списання майна з ба,rансу .I[олипськоi центральноi районноi
лiкарнi,
Про внесення змiн до рiшенпя районно'i ради вiд 21 грудяя 2018 року Ne469 кПро
районний бюджет на 20l9 piK),

голова постiйноi

коfu

icii

q

т. Ромапченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

постiйна комiсiя районпоi ради ] соцiальнцх та ryманiтарних пl|тань

рIшЕння

л!2

вiд l4 травня 20l9 року
}1,

Лолинська

Про зняття з контролю
рiшень районноi ради
опрачrовавlпи перелiк рiшень райоlrноt'ра,ли , що перебувають ва контролi постiйllоi
KoMicii районноI ради з соцiмьних ta гуманi tарttих пи t atlb .
посr

iйна колliсiя вирiпIплд

:

Рекомендувати головi райопноI ради ]няти ] контролю рiшеtIня райоltно'i ради , що
перебувають яа кънтролi постiйноi koмiciT з соцifurьних та гуманiтарних питаIlь як Taki, tlk,
виконанi ra у зв-яrк1 iз |акiнчення\l ]eprliH) дii

вй

l4.06.20l3 рока

N290 'кПро ЪruБр.ru" Долинськоi амбулаторii

та

реоргаItiзацiю Молодiжненськот,
КiровськоI. Браl олюбiвськоi сiльських лiкарських амб) ла lорiй в аvб} ла lopii":
.NЪ)9l <ПрО створеннЯ комунмьногО закладу (ДолинськиЙ раЙонпий IleHTp псрвиIlноi
медико-санlтарноl лопомоги);
вiл 29.10.20lз
лiJ08 Про затвердження програми ]айItятостi ttаселення Долинського району на перiол до
2017 року;
вiл 27.12.20l3 року
Ле321 ПрО раЙоlIну комплексну програму соцlмьноl о захис,гу насе]lення району на 201,1-

i.l]]fiiЁ

о"о""",

"iльову

couia,rbHy програму оздоровлення та вiдпочинку дiтей на перiод

до 20l7 рок):
J\!327 <Про затвер.лЖення С,гатуту. структури та штагно"t чисельностi !оли нськоi цен t рапьноl
районно'i лiкарнill

вiд 28.03.20l4

соцiмьного захисrу
2014-20l7 роки. затвердженоi рiшення районноi ради вiд 27,l2 20l3

JYэ365 Про внесення доповнень до районно-r комплексно"l програvи

насепення району
"а
року Nl321;
вiл l8.0?.2014 року
Л!395 кПро вuесення змiн до рiшення районноi ради вiд 28 березня 20l4 року NлЗ66ll
]аклаl},
Лэ397 <Ilpo призначенIlя Ромапченко Т о. на посаду гоllовного лiкаря комунаJlьного
к!олинський районний центр первинноj медико-саlliтарноl допомоги)l
вй 26.09.2014
на перiод ло
л9,107 Про хiд виконання IlрограNrи зайнятостi населення Долинського району
20I7 року;
вiл l9.12 2014 рокry
л!,l27 (llpo затвердження базовоi лrережi закладiв культури ЛолиIlського району в новtи

редакllll);
вiп 23.01.20l5

позаIIIкIльноl осаlти
Jti4З,1 Про затвердження районноi цijlьово'l соцiмьноi IIрограNtи розвиткv
та пiлтрпплки обдарОваноi молодi на перiОл дО 20l8 року;

вiд 31.0з.20l5
захисту населення
J\i44,1 Про хiд вцкоНання райоllноi комПлексItоi програми соцiалыtого
району на 20l4-2017 роки;
вй 25.09.20l5
/СНtДу
л"iчв'про ,ч.u.ро*ення раЙонноi цiльОвоi coцiarlbнoi програми протлдii ВIЛ,iнфекцi'i
на 20l5-20l8 роки:
га вlдпочинку
Nо501 кПро хiл викоЕання районllоi цiльовоi соцiмьноi програми о:]доровJIення
дiтей на перiод до 2017 року);
на перlод до
Jti504 Про iiд вйконаняя Програми зайнятостi населення Долинського району
20l7 року:
на псрlо:i
Лi5()i Про внесення зNliн до Програми зайнятосli населення Долинського району
ло 20l7 рок1:
захйсту населенllя
Jy9506 Про внесення змiн ло районItоi комплексноi програми соцiмьного
району па 20l4-20l7 роки;
вiд 23,12.20l5
лilб Про затвердженЕя районнот програми забезпеченltя соцiа,,1ьним m впорялкованим
з Тх чисjlа на перlод
житлом дiтей-сирiт та дiтей,позбавлених батькiвського пiклуванпя, осiб
до 20l8 року;

вiд l1.0].20lб

JY!46 Про хiл викоrtання районноi комплсксItоi проl рами

соцiмьного захисту населення

району 20l4-20l7 роки;

вiл l7.06.20Iб

населснIIя
Л!73 Про внесення змiн до раЙоIIноТ коNiплексноi програми соlli&пьного захисту
району на 20l4-20l7 роки:
загмьноосвlт,Ilх
л-о84 uпро ,чrчaрл*ення Порядку призначенllя на посаду керlвllикlв
селища та cijl райоItу)):
MicTa,
громад
lьних
на"чмь"rх за*падiв спiльноi власностi територi
вiд 23.09.20lб
Лil02 Про хiд виконаявя районно'i цiльовоi соцiальноI програми оздоровлення та вlдпочинку
дiIей lIa перiод до 20I7 року:
lYsl04 Про хiд виконання раЙонноi програми забезпечення соцIапьним,та впорядкованим
осiб з ix числа IIа перlо,l
житлом дiтеЙ-сирiт та дiтей,позбавлеItих батькiвського пiклуваllt{я,
ло 20l8 року;
на
Jt!l05 Ilpo Комплексну програN!у цiльового забезлечсння призову грома"rяll Украiни
з
питань
збори,
строкову вiйськову службу.вiйськову службу за хонтракгом, Ila н€в_чапьнi
на
територii
Лолинського Fайон} llil
мобiлiзацrj та приписки юнакlв до призовноi лiльницi

20l6-20l8 роки

;

вiд 02.12.2016
ле13l Про погодження призначення Яценко свiтлани Вололимирiвни на посаду директора
Kon ynan"uoao au*пЧлу uBap*apiBc"*a загlцьноосl]iтня школа I-1Il ступснiв Долинсько]

районноi радиr;
l\ЫЗ2 Про по.ол*"rня призIlаченItя IBaciB Марини Леонiдiвни на посаду директора
Ko"yr*ono.o au*rчду ('lBaHiBcbKa зага,lьноосвiтня школа 1-1Iсгупенiв ЛолинськоТ районноi
ради);
(Bap'apiBcb*a загмыIоосвiLня школа I-IlI
ir;пiЗ,l uIlpo п"р.Лпr"нування Комунаэrьного заклалу
ступенiв,Щолинськоi районноl ради);
ВiД
I вlл-ilrфекчii/(,нll{у
N9l54 Про хiд викоIlання раЙонноi IliJIboBo'i соцiа,jIьноi програ]!lи протидl
Ila 20l5-20l8 роки;
lцодо ремiзацii Конвенцi'i
ЛЪl56 IIро районну програму з реалiзаuii <Нацiонмьного плану лiй
ООН про rrpaBa ,lитини ) на 20l7 piкi
Iia перlол до
J\!l57 Про iiл виконапня Програми ]айнятосti населення Долинського району
20I7 року;
вiд 23.09.20l7
освtти;
JYe196 Про пiлвищення тарифrtих розря,лiв педагогiчнилt прачiвникам
захисту ltасеjlеtIпя
JYol97 Про вIIесенttя змiя до районноi комltлсксlIо]i програlllи соцiального
району на 20l4-20l7 роки;

23'12'20!6

ви 12.04.20l7

Nэ2l2 Про пiлвищеняя тарифних розрялiв педагогiчним працiвникам освiтиl

ви 21.06.2017

.

населення
Л!220 Про хiл виконання районноi комплексttоi програми соцiа,rьного захисту
району на 2014-20l7 роки;
змiн до районноi цiльовоi соцiальяоi програми оздоровлення та
}Ф225 Про
вiдпочинку """""nr"
дiтей на п€рiод до 20l7 року;
вiд 28.09.2017
Лt262 Про хiд виконанЕя районноi програми забезпеченпя соцiальним та впорядковаяим
на перlод
житлом дiтей-сирiт та дiтей,позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ii числа
ло 20l8 року;
ви 18,12.201?

lT,iol

lB.tz.zot'l Про хiд виковання

протидii ВlЛрайонноi цiльовоi соцiальноТ програми

"и
ва 20 l 5-20 l 8 роки;
iнфекчii7СНl,(у
вй 22.06. 2018 роьа
та впорядковаFим
Jr&379 <Про внеiенНя змiн до районноi Програми забезпеченНя соцiа,rьним
з
ix
числа на перiо,л
осiб
житлом дiтей-сирiт та дiтей, пЪзбавлениi батькiвського пiклувапня,
ло 20l8 року>;
ВiД

19'10'2018

J{e436 Про внесенвя змiн та доповнень до програми економlчного i соцiа,rьного розвитку

Долинського району на 20l8 piK.

т.ромаяченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РДДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI
постiйна комiсiя районноi ради

з

соцiальних та ryманiтарних питань

рIшЕння
Bil

|4

NпЗ

цавня 20l9 року

Про хiд виконання районноi цiльовоi програми
,]лочинносl i,
проr и,пi'i поширенню HapкoмaHiJ i
пов'язавоi з незаконним обiгом наркотичних засобiв,
психотропних речовин i прекурсорiв, па 20l7,20l9 роки

заслцавши iнформачiю про хiд виконанвя районнот цiльовоi профами протпдll
засобiв,
no*up"nnro nupno"unii i ano""nHocTi, пов'язаноI з незаконвим обiгом Еаркотичних
психотроппих речовин i прекурсорiв, на 20l7-20l9 роки,

Постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:
Iнформацiю про хiд виконання районноi цiльовоТ програми протидii поширенню
lrup*o"urii i ano"nnnocTi, пов'язаноi з незаконним обiгом наркотичних засобiв, психотропних
взяти до вrдома,
речовин iпрекурсорiв, па 20l7-20l9 роки

голова постiйноi koMiciT

т. Романченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАЛ,\
Kr

ровогрмськоi оБлАстl

постiйна комiсiя районноi ради

з

сочiальнвх та ryманiтарних питань

рIшЕння
Xn4

вiд l4 травня 20|9 року
м. Долинська

Про листи, цо надiйшли на розгляд постiйноi KoМicii

Заслухавши та обговоривши листи, що надiйшли на розгляд постiйноi KoMicl.r,

постiйяа комiсiя

вирIшилАi

1.Листи. що Еадiйшли на розгляд постiйпоi KoMiciI:
- ;;й;ф"
ТdЫ пР_едаi<цi" газети <Долинськi rtовUни))

вiд

1,04,2019 року N97 про

оТо району)) вiд 23.04,2019 року M01-27/73
РЛ вiд 2].04.20]9 року N96З9/01-]] (Щодо

- лист головного редактора Долинського районного радiомовлення вiл 03,05,2019 року
MJ3 .Про видiлення коштlв, вlягп до вцомд.

голова постiйноi koMiciI

т

Ромаяченко

