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ДОЛИНСЬКА РЛЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
постiйна комiсiя з питаць промисловостi, комунального господарства,
реrylrяторноi попiтики, пiдприемництва та торгiвлi
вiд

15 берсзпя

20l8 року

рIшЕння
м.Долинська

Nr/

Про перелiк питавь, якi плануеться розгляЕ}"м
cecii районноi ради сьомого скJIиканIIя

на двадцять другiй

розглян}впм та обговоривши проекм рiшень районноi ради

з

питаяь, що

пропоп},ються ца розгля,ц двадцягь другоi cecii районвоi ради cboмolo скJIикання!
постiйца комiсiя ВиРIшилА :
I. Рекомепд}tsати головi районrrоi радr впнестх Еа розгляд двадцягь др)тоi ceciT
районЕоi
ради сьомого сIоrикалЕя Ilacтyllвl питанIlя:
1, Про внесешlя змiв до рiшевня районпоi ради вiд l0 грушя 2015
рока J'lЪ 9 ''Про обравня
постiйних комiсiй.Щолинськоi райоIrноi ра.щл сьомого сIо'rпкаяIjя''.
2. Про впесення змiп до Регламенry ,Щолипськоi райояноi ради сьомого скликalпЕя,
З. Про впесевrrя змiн до рiшення райопноi ради вiд 29.03.2017 року ]Ф 203 .'Про Порядок
пiдготовки проектiв рiшепь ,Щолипськоi райошIоi ради''.
4. Про звiльЕенIiЯ Бепьськоi Г.С. з посsди дпректора Ком}ъального закладу ''РаЙонна
школа мистецтв Долинськоi раЙоцноi ради".
5. Про призяачеIrня Демчепко l,A. яа посаду дирекгора КомуrапьЕого закладу .Долинська
зага,lьноосвiтня школа I-III ступепiв Nл 1 !оливськоi райоппоi ради'',
6, Про внесення змiн до рiшеяrrя районЕоi ради вiд 23 грудrя 2016 року Nэ 164'.Про
районну чiльову соцiмьну програму розвитку фiзичrоi кульryри i спорту па 2о|1-2о2о
роки".
7. Про внесеIrЕя змiя до рiшеняя райоIrноi ради вЦ 23 грудкя 2016 poK;l N9 174 ..Про
районItlrй бюджет Еа 20 1 7 piк"
8. Про виковаппя районного бюджеry за 2017 piK.
9. Про хiд викопаппя райоцноi проrрамп профiлакtикп та боротьбп зi злочиннiсIю в

.

[олпнськомУ paiioHi на 20|7-2020 рокп, затвердкепоi рiшеппям райоппоi радu вiд

23.12.2016 porcy М 152.
10. Про ввкованнЯ раЙопяоi комплексriоi прогрдмп соцiлrьпого захпсry плсеJIення
райоЕу пд 2014-20l7 рокп, затверд,.(евоi рiпенцям районвоi радIr вй 27.12.2013 роьа М

2зl.

11. Про реоргапiзаЦiю КомrlrапьIrогО закладу "ДолиЕсьКий раЙонний центр лервинноi
медико-сацiтарно] допомоги" llulяхом перетвореяяя у Комунмьне некомерцiйне
пiдприемство " ЦеЕ,Iр первинЕоi медико-сдiiтарвоi допомоги Долинськоi райовЕоi ради ''.
12, Про делеryваrrlrя представпикiв до ск.пад/ госпiтальвоi рчл" Кроппчпrцч*оaо
госпrтмьного окруry.
l3, Про звiт головвого редакгора КП Редакцiя ДоJп{вського районного радiомовлення лро
фiпансово-господарську дiяrьпiсть пiдrрисмства у 2017 роцi.
14. Про затвердження районпоi проц)ами розвижу дошкiльноi, загшlьноi середньоi,
позашкiльноi освiти на 20l8-202l роки.
15. Про викоfiанпя програмп екопомiчпого i соцiа.rьпого розвптку Долияського
рдйоЕу на 2017 piк.
16. Про об'скгп Grсгднови, оргапiзацiЬ пiдпрпемства) спiльноi власностi
,lериторiальних tромад мiсrа,
селища тд сЬ рsйону.
l7, Про внесення зviн 1а доповнень до лрофами економi.пrого i соцiмьного розвиlку
,Щолияського району на 20l8 piK,

18, Про ввесеннЯ змili до райоЕяоi програми дiяльностi ком},пalltьного пiдприсмства

редакцiя ДолиЕського райошIого радiомовленЕя на 20[7-2020 роки.
19. Про ввесеlrня змiЕ до райоЕпоi комплексЕоi програми соцiального захисту васеленяя
райоку на 20l8-20i роки.
20. Про програму висвiтлеЕця дiя,ъЕостi органiв виконавчоТ влади в друков lих засобах
масовоi iнформацii ДоJмнською райоItу у 2018-2020 роках ,
21. Про вЕесеЕпя змiЕ до рiшешrя райоЕноi рали вй 23 гру,шrя 2016 року Ns 152,
22. Про затверлженrrя раЙоЕноi програмI-r реконст}тцii (вiдrовленяя) мереж зовнiшнього
освiтлеяяя паседеких пrпкгiв Долицського району Еа 20I8-2019 роки,
23. Про внесенвЯ змiн до рiшешfi раЙоЕIrоi ради вiд 18 грудпя 2017 року Nэ 3lб "Про
райовний бюджет Еа 2018 piK".
24. Про звiт про виконtшЕя IIлдlу роботи райоIlноi ради на 2017 piк,
25. Про звiт постйноi Koмicii райоIrпоi ради з питань бюддеry, фiнавсiв, iнвестицiй,
BJIacHocTi та приватизацiТ,

26.

Про звiт

постiйноi KoMicii райоIiноi ради з питаЕь цромисловостi, комунмьного

господарства, реryлrrторпоi полiтики, пi.цrрисмЕицтва та торгiвлi,

27, Про звiт постiйЕоi Koмicii райоявоi ради з питань дiяльностi ради, регламеяту,
]аконносп, ]апобilання ra протидiТ кор}пцii.
28. Про звiт постiйноi KoMicii райоЕЕоi ради з питапь агропромислового комплексу,
земельI D( вiдяосип, екологiщlоi безпекЕ та рацiопального використalвня природtих pecypciB,
29, Пр звiт постiйноi KoMiciT райоцЕоi ради з соцiальЕих та ryманiтаряих питzшlь,
30. Про звiт голови райоЁноi ради,
31. Про затвердження Texlri.дroi докF{ептацi] по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельяо'i
дiляЕки для ведеЕнЯ товарЕого сiдьськогосподарського виробництва, наданоТ в орепду ПСП
"ЗАРIЧНЕ", залаrrьною плоцею 9,6000 га.
32. Про затверджеIrtlя техItiчноi докуI4еятацii по яорматt{внiй грошовiй оцiяцi земельноi
дiлявки д,lя ведецяя товарцого сiльськогосподарсъкого виробпицтв4 надаяо'i в оренду ПСП
"ЗАРIчнЕ", загмьЕою пдощею з4,9566 га.
, 33. Пр затверлженЕя т€хнiчяоi докучtеЕгацii по цормативнiЙ грошовiЙ оцiЕцi земельяоi
дiJпltки дIя ведецпя товарttого сiJIьськогосподарського виробництва, Еадмоi в ореяду ПСП
"ЗАРIЧНЕ", зага.льною площею з8,з846 га.
34. Про затвердкенвя техяi.шоi док}ментацii про Еормативву грошову оцiнку земельноТ
дiляяки, щО ЕаJIана в орепдУ СТОВ "Зоря" д.пя ведеЕяя товарного сiльськогосподарського
виробЕицтва, зд,алЬною плоцею 1,5468 га пiд господарськими будiвлями i дворами,
Ъ5, Про aчru"рл*с*вя техЕiчцоi док},мсятаuii пр нормативну грошову оцiнку земельноi
дiлянrct, що ЕадФrа в ореIrду ФО-П Пiдовruо Васиrпо lвшrовичу дIя ведеЕЕя товарвого
сiльськогосподарського вЕробЕицтва, загЕшьпою площею 22,2014 га рйлi,
36. Про затвердженЕя техЕiчЕоi доIýмеЕтацii по цормативЕiй грошовiЙ оцiнцi земельноi
дiляrки, Еаданоi в ореЕду ФГ "ст€пове -5" для ведеЕЕя товарвого сiльськогосподарського
виробництва загаJIьЕою площею 32,20 га рiллi,
l?, Про зчru"р.tжеrЕя Texнiщioi докр{ент щii по нормативвiй Фошовiй оцiнцi земельвоi
дiлянки Nа282, що ЕмежаJIа гр.ТимошеltкО Неопiлi Iвапiвяi дJUt ведення товарного
сiльськогосподарс;кого виробнвцтва загtlльною площею 6,3487 га рiллi,
З8. Про затвердr(еНЕя техЕiчяоi док),ментацii про Еормативпу грошову оцiнку земельноi
дi:lянки, що надаrrа в ореп.ry Томiленку В.,Щ, дJUI ведеЕпя mварпого сiльськогосподарського
виробЕицтва, загдIьною площею 51,5438 га рiллi.
39. Рiзне.
Il. Пiдтримам рiшенЕя постiйЕоi Koмicii райовпоi РаДI]t З ПltТzlНь бюджету, фiнавсiв,
(Про
iнвсстпцiй, Еласностi m приватизацii вiд 14.03,2018 року Ne 1 <Про проект рiшення
встаЕовленЕя розмiру посадового окJIалу дIрекгору Комуiадьного пiдrrриемства "стАдIон
"КОЛОС" Долипськоi раЙоIrноТ радп та внесенця змiн до його стрlTсгури i чисельвостi",
Рекомендувати голОвi райоЕноi ради виЕести Еа розгляд двадцть друго'i cecii дФr иЙ
проекг у разi вра.хувмlrя пропозицiЙ постiйЕоi Koмicii раЙоняоi ради з питань бюджету,
фiнансiв. iнвеспчiй. власностi та приsатизацii.
голова постiйцоi koMicii
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ДОЛИЕСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань промисловостi, комунального господарства,
реryляторноi полiтики, пiлприсмництва та торгiвлi

рIшЕнЕя
Bi,u 15 березня 2018 року

N, -iм.,Щолrтвська

Про план роботи постiйноi KoMicii
Еа 2018 piк
Заслр<азrди та обговоривши iяформаrriю голови постiйяоi KoMicii про плшr роботи

постiйноi KoMicii,

цоgriйна комiсiя вирiшила:

Вю'rюwlти до плаЕу роботи постiйвоi KoMicii па 2018 piK наступui питання:
I квартапi
- Про вйстеlкепня

резулътатпввостi реryляторних акгiв - рiшеЕь райоIlноi ради.

Про обекги (уста$ови, оргаIriзацii, пйпрнемстм) спiльЕоi власностi територiальних грома
Micтa селища та сiл райову.
_

II квартал:

- Про хiд виконшrня рiшення райоIrноi радr вИ 25 вересlrя 2015 року Ns 508 (Про ореЕ
майна спiльноi власвостi тераторiальвих громад Micтa, селища та сiл району>,

IlI кварта,т:
- Про стаЕ пiдготовки господарського комплексу райоЕу до роботи в осiяяьо-зимовий перi
2018-2019 року.
Про хй виконФшя райопяоТ Програми розвлттку та пiдцимки малого i середнього
пiдци€мЕицтва у Долияському райопi ва 20l6-2020 роки.
-

Про хИ викоЕацчя райопIrоi програми пiдтрил,lки iндпвiдуального жлтлового будiвяицтвi
ва селi <Власвий дiм)) на 20l7-2020 роки.
-

lV
-

KBapTa.,I:

Про хiд викопа.ння програми <Питпа вода ,Щолинського райову) па 2006-2020 роки)).

голова постiйноi koмicii

К. РудеЕко

укрлiнА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

кIровогрАдськоi оБллстI

ко

ЕальЕого господарства,
Постiйна комiсiя з питань промисловостi,
реryляторноi полiтики. пiдприсмничтва та торгiвлi

рIшЕнtUI

вiд

15 березня

20l8 року

п'п

,]

м.,Щоrп.rнська

Про вiдстежеЕвя рсзультативностi
реryляторЕих aкTiв-pimeнb райояrrоi радr

Засл}тавши iвформшriю АлсксеевоТ Т.О,, Еачалъцика вiддiлу економiчноrо
розвитку та iнфрасгрlтryри рдйцержадмiнiсграцiТ. та розглянрши наданi звiти про
результати вiдстежень рiшепь райопвоi ради - реryJulторних акгiв, обговоривши результати
регуляторЕоi дiя-льностi райдержад,лiпiстрачii, поgтiйtrа комiсй вiдмiчае, ruo при виконаннi
райдержадмiнiстрацiею делегованих повноважеIiь по забезпеченЕю викояання зilходiв з
'вiдстежеЕм розуJlьтативностi реryляторних aKTiB, прийЕятих райовЕою радою не
дотрим},lоться вимом до пiдIотовюl звiту про вистеженRя встalнов.пенi статтею l0 Закоrrу та
Методикою вiдстежеЕня результативяостi, затвердженою постаЕовою Кабiвету MiHicTpiB
Украrни вiл вiл l1 березня 2004 р, Nч 308, а саме:
Звiтп про вiдстеженЕя результатЕвяостi реryляторвого акта не оприJIюднюються

У

звiтах ,.ро результати вiдстеженЕя переплутaцli нarзва реryляторЁого

результативяiсть ,,кого вЙстежу€тъся,

акта,

дата Його приЙЕяття та вомер; тиI1 вiдстежевня

(

повторне або перiодиIпrе).

При вiдстежеirвi результативвостi реryляторного акту рiшення райопвоi ради (Про
затверджевпя положеЕь про порrцок вlдчужеIrшI та порrцок спЕсанЕя майна спiльноi
власностi 1ериторiальних громад MicTa. селища та сiл раЙону> у показникzц результативнос l i
зазяачено, що протягом дiт реryляторного акта рiшеяня щодо списанtlя або вiдчуr{еЕня
майЕа це приймались, що яе вiдповiдас дiйсвостi.

Постiйяа комiсiя ВИРIШиЛА

:

РекомеIiдувirп] райдержадмiнiстрацiТ спстематизувати роботу по викоllatнвю ]аходiв l
вiдстеженпя р('зультативIlостi реryляторвгх aKTiB, прийнятих районвою радою. у
вiдповiдностi до д,"леговаlих повЕовФкевь.

гоlrова постiйноi koMicii

К. Py.leHKo

ДОЛИЕСЬКА РАЙОННА РАДЛ
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань промисповостi, кому ilльного господарства,
реryляторноi полiтики, лiлприемництва та торгiвл i

вiд

15 березня

20l8 року

рIшЕннJl
Na

м,Долинська

Про листи, якi rrадiйшли
на розгляд постiйпоi Koмicii
Розгrrянуъши та обговоривши листи, якi Еадiйшли до постiйяоi KoMicii:
Листи головного редактора редакцii Долинського районЕого радiомовлеяня: вiд 21 грудttя
2017 року М 119"Про видiлецня KorпTiB";
вiд 17 сiчrя 2018 року }{! 14 "Про вилiлопня коrггiв";
вiл 09 лютого 20l8 року N9 20 "Про видiлеЕня копlтiв";
-

- Лист вiйськового KoMicapa ,Щолппського райовпого вiйськового KoMicapiaTy Кононюка
О.М. вй |9сiчяя20l8рокуN9 l07 щодо видiлення KomTiBi
- Лист дпрекгора професiйно-техпiчЕого училице Jф 36 смт,Новогородка Встова О,М,
щодо полiпшенвя матерiальво-технiчвоi бази

- Лист голови райопноi оргаriзалii
KormiB для прведевпя заходiв;

Пry;

УСВА Гронта М.Ю. Bx.20,10.2017 року про вилiлення

- Звiт про роботу головного редактора КП Режакцiя газети "Долипськi новини" Кащссва
в.ю.
-

Лист Кiровогралсько-i обласЕоi ради вiд 26.02,2018 року

J'lЪ

31-326ll <Про розглял листа>

постiйна комiсiя вирilпrла iЕформацiю прийrrяrи до вйома.

голова постiйяоi koMicii
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К. Руденко

