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yKPAiHA
ДОЛИНСЬКА РАЙОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi рали, регламенry, законностi,
запобiгання та протидiТ корупчii

PIшEHIUI

Nn1

l5 березня 20l8 роry
Про проект рiшення районноТ ради
,,Про внесення зviн до рilцglrцg районноТ рали
вiд 23 грудня 2016 року Nчl52>

Заслухавши iнформацiю та обговоривши проект pi ення районноi ради
<Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiл 23 грулня 20lб року Nll52>,
постiйна комiсiя ВИРIIIIИПА

,l.

:

Рекомендувати районнiй держанiй адмiнiстрацiТ викласти

постановляючу частину поданого проекту рiшення в наступнiй ре,аакцiТ:
"Внести змiни до рiшення районноТ ради вiд 23 грудня 2016 року N152

<Про районну програму профiлактики

та

боротьби

зi

злочиннiстю

в

.Щолинському районi на 2017-2020 роки> (- лалi Програма), а саме в,Щодатку до
Програми змiнити обсяги фiнансування на 20l7-2020 роки:
в п'ятому i сьомому стовпчиках першого рядка - з 40,0 тис.грн. на 140,0

тис.грн., в тому числi у2018 роцi -з 10,0 тис.грн. на ll0,0тис,грн.
в п'ятому i сьомому стовпчиках рядка <ВСЬОГО> - з 376,0 тис.грн. на
47б,0 тис.грн, та 94,0 тис.грн, на l94,0 тис.грн.
2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю з
питань дiяльностi ради, регламенry, законностi, запобiгання та протилii

корупчiТ.
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Г, Салов

ДОЛИНСЬКА РАЙОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенry, законностl,
запобiгання та протидii корупцii

рIIIIFI {я
15 березня

Л!/-

20l8 року
м. ,Щолинська

Про перелiк питань, якi планусться розглянути
на двадцять другiй cecii районноi ради сьомого скJIикання

Розглянувши та обговоривши проекти рiшень районноТ ради з питань, що
пропонуються на розгляд двадцять другоl cectl раионноl ради сьомого
скJIикання,

постiйна комiсiя ВИРIШИЛА
I. Рекомендувати головi районноi ради винести на розгляд двадцять другоi
сесii !,олинськоТ районноi ради сьомого скликання наступнi питання:
l. Про внесенЕя змiн до рiшення райоЕноi радп вiд 10 грудня 2015 року Л! 9 "Про
:

Долинськоi
Регламенту

я",
обралня постiйних комiсiй
го скликаняя,
2,,Про вЕесенвя змiн до
Nэ 203 "Про Порядок
J.,Про внесення змiн до рiшення райояноi
пi.лготовки лроекr iB рiшень Долинськоi районноТ ради",
4,Про звiльнеяня Бсльськоi Г.С. з посади директора Комувального закладу "РайонIlа
школа vисlецтв Долинськоi районноi ради",
розмiру поrcалового _окладу директору Комунальноlо пiдприсмсrва
1,П!9 99T9цo_B{e_HI_1 jJолинськоi
'СТАДIОН "КОЛОС"
районяоi ради та внесення змiв до його струкrури i
чисельностi",
6.Про призначення Демченко I.A. на посаду директора Комунальвого закладу "Долинська
загальiоосвiтня школа I-1Il ступенiв N9 ] Долинс
я 20lб року Nr лLЧ':!р9
рiшення
.7.Про вЕесевня зl,tiн до програму
и i спорту Еа 2017-2020
сочiальну
районну цiльову

]

районноi
розвитку

'

роки",
8.Лро внесеняя змiн до рiшення районIrоi ради вiл 23 грудня 20lб року Ns 174 "Про
районний бюджет на 2017 piк"
q.Про виконання
районного бюджеry за 20l7 piK,
10,Про хiл викоiапня районtlоi програми профiлактики та боротьби зi злочиннiстю в
Долпнському райоЕi ва 2О\1-2О2О роки, затвердженоi рiшенням районноi ради
вiл 23.12.2016 року Ne 152,
l ].Про виконання районноj комплексноТ
на 20l4-20l7 роки. затвердя<еноТ рiшенням р

цiя Долинського районного радiомовлення про
ва у 20|7
,,
розвитку дошкlльноl, загмьно1 середньо1,

poui.

l6.Про виконаяяя програми екопомiчного i соцiального розвитку .Щолинського райоЕу на

2017 piK.

l7,Про об'екги (установи..органiзацii, пi,чприсмства) спiльноi власностi територiальних

громад Mlcтa, селища та сlл раиову.

18, Про ввесенпЯ змiн та доповнепь до програми економiчного

и

i

соцiмьного розвитку

гi комунмьного
'

пiдприсмсгва
роки.
сноi програми соцiального захисту населенпя
дiяльнос

а 2017_2020

гаqiв виконавчоi влади в друкованих засобах
-2020 роках
l52,
,

еr( зовЕiшI]ього

ку lФ 316 "Про
онЕоi ради на 20l7 piк,
адп з питаlrь бюджету, фiЕансiв, iявестицiй,

27,Про звiТ постiйяоi KoMicij

районноТ ради з пит,lнь промисловостl) комунмьвого
ництва та торгiвлi.

ради

pecypciв,

]9,ЦРО

Зl,Про

]

пи]аяь дiяльносri ради. реlлаvенту.

РаДП З .ПИТаНЬ аГРОПРОlчIИСЛОВОГО КОМПЛеКСУ,
РаЦrОП'ШЬЯОГО ВИКОРПСТання природних

Та

з соцiа,rьних та

гуманiтарних питань.

ii по Еормативнiй грошовiй оцiЕцi земельноt
. З2.Про
дlлIlji|.4л.| ведення говарноlо сiльськогосподарського виробницгва. наданоТ в оренду ПСП
"ЗдР[чнЕ", загальною плоrцею 9,6000 га,
. 3З.Про затвердженвя технiчноi док}тлеятацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельяоi
ського виробництва, надаЕоi в оренду ПСП
ii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельЕоi
арського виробництва, наданоi в оренду ПСП
ii про

пормативну грошову оцiнку земельпоi

я веденЕя товарпого сiльськогосподарського

я веденЕя товарного сiльськогосподарського

ii по Еормативнiй грошовiй ouiHui земельноl
Неонiлi IBaцiBпi для ведевня товарного

площею 6,3487 га рiллi.
про нормативну lрошову оцiнку земельноi
ля ведення товарного сlльськогосподарського

в
о
р

нпя постiйноi KoMicii з питаяь бюджету, фiнансiв, iнвестицiй,
вiд l4,0З,20i8 Nsz (Про проект рiшення <ПрЪ об'скти (установи,
слiльпот власностi територiмьяих громад Micтa, селийа та сiл

IIL.Пiдтримати рiшення постiйяоi KoMicii з питань бюджету, фiнмсiв, iнвестиtliй,
власностi та прl.Iватизацii вiд l4.03,2_018 Nel
"Про встановлення poзi"ipy llосаJ{ового окладу
директору Комунального пiдприсмсiва -стмtоН..КОЛОС" !6линсiiоi районноi рали rb
внесення ,tMiH до йоl о стр} ктури i чисельнос гi",>

голова koMicii

Г.Салов

укрлiнА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, р гламенту, законностi,
запобiгання та протидiТ корупцii

PпrIFHII,I

NrJ

l5 березня 2018 року
м. [олинська

Про рiшення КiровоградськоТ
обласноi ради

Розглянувши рiшення Кiровоградськоi обласноi ради вiд 10.11.2017 року
Nэ385 <Про внесенttя змiн до обласноi програми сприяння розвитку
громадянського суспiльства в Кiровоградськiй областi на 2016-2020 роки),

'

постiйна комiсiя ВИРIШИJIА:

l. Рiшення КiровогралськоТ обласноi ради вiдl0.11.20l7 року j\!385 <Про
внесення змiн до обласноi програми сприяння розвитку громадянського

суспiльства в Кiровоградськiй област\ на 20l6-2020 роки> взяти до вiдома.
2. Направити рiшення Кiровоградськоi обласноi рали вiл l0.11.2017 року
Nо385 <Про внесення змiн до обласноi програми сприяння розвитку
раионнlи де

голова koMicii

lнlсцацll для розгляду та внесення пропозиц1l.
Г.Салов

yKPAIHA
ДОJIИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБJIАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенry, законностi,
запобiгання та протидii корупцii

рIшЕння
15 березня 2018

х"I

року
м. ,Щолинська

Про рiшенrrя КровоградськоТ
обласноТ ради

Розглянувши рiшення КiровоградськоТ обласноi ради вiд 22.\2.2011 року
411
Nэ
<Про затвердженЕя обласноi цiльовоi програми територiальноi оборони
кiровогралськоТ областi на 2018-2019 рокю>,

.
1.

постiйна комiсiя ВИРIШИJIА:
Рiшення Кiровоградськоi обласноi ради вiд 22.12.201,7 року

ЛЪ

затвердження обласноi цiльовоТ лроfрами територiальноi

4l

l

<Про
оборони

кiровоградськоТ областi на 2018-2019 роки> взяти до вiдома.
2. Направити рiшення Кiровоградськоi обласноТ ради вiд 22.12.20|7 року
ЛЪ 41l <Про
ення обласноi цiльовоi програми територiа;rьноi оборони
кlровоградськоl о
i на 2018-2019 роки> районнiй державнiй адмiнiстрачiТ
пропозицll.
для розгляду та

голова koMicii

Г.Салов

yKPAiHA
ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi рали, регламенry, законностi,
запобiгання та протидii корупцii

рIшЕнIU{
l5 березня 20l8

por.1,

.rvn

Л

м. Долинська

Про рiшення Кiровоградськоi
обласноi рали

Розглянувши рiшення Кiровоградськоi обласноТ ради вiд 22,1,2.2017 року
Л!4OЗ <Про стан виконання Комплексноi програми профiлактики злочинностi в
Кiровоградськiй областi на 20l6-2020 роки>,

.

постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:

l. Рiшення Кiровоградськоi обласноТ ради ьiд 22,|2.2017 року Nл403 <Про
стан виконання Комплексноi програми профiлактики злочинностi в

Кiровоградськiй областi на 20l6-2020 роки> взяти до вiдома.
2. Направити рiцення Кiровоградськоi обласноi ради вiд 22,\2,2011 року
Nч403 <Про стан видфання КомплексноТ програми профiлактики злочинностi в
Кiровоградськiй о
1i на 2016-2020 роки> районнiй лержавнiй алмiнiстрачiТ
я пропозицu.
для розгляду та вн
голова koMicii

Г.Са_лов

ДОЛИНСЬКА РАИОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенту, законностi,
запобiгання та протидii корупцii

рпIIЕнIUI

Ns,4

l5 березня 2018 року
м.

[олинська

Про листи, що надiйшли
на розгляд постiйноi KoMicii
Заслухавши та обговоривши документи, що надiйцrли на розгляд постiйноi
KoMicii,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:
,Щокументи, що надiйшли на розгляд постiйноi KoMicii:
- листи головного редактора редакцii .Щолинського раионного
радiомовлення: вiд 21 грудня 20l7 року N9 1l9"Про видiлення коштiв";
вiд I7 сiчня 2018 року Nэ l4 "Про видiлення коштiв";
лист вiйськогово KoMicapa ,Щолинського районного вiйськового
KoMicapiaTy Кононюка О.М. вiд 19 сiчня 2018 року Nч 107 щодо видiлення
коштiв;
лист директора професiйно-технiчного училище Nэ 36 смт,Новогородка
Встрова О,М. щодо полiпшення матерiально-технiчноi бази ПТУ;
лист голови районноi органiзацii УСВА Гронта М.Ю. вх.20,10.2017
року про видiлення коштiв для проведення заходiвl
звiт про робоry головного редактора КП Редакцiя газети ",Щолинськl
новини" Кащеева В.Ю.
- лист раион
державноi адмiнiстрацii стосовно реформування
i газети <,Щолинськi новини> вiд 06,12.2017 року NsOlдрукованого ЗМI рай
28/250/2 взяти до Bi
.1.

-

-

Голова KoMiciT

Г.Са_rrов

