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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з соцiальних та гуманiтарних питань

рIшЕння
xny'

вiд 30 листопада 20l7 року
м. ,Щолинськ

Про орiентовний перелiк питань двадцять першоii
cecii районноi ради сьомого скJIикання
Заслухавши iнформачii та розгJIянувши проекти рiшень з питань, що
пропонуються на розгJIяд двадцять першоi cecii районноi ради сьомого скликання,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА :
Рекомендувати головi районноi ради винести на розгляд двадцять першоi cecii районно'ii
ради сьомого скJIиканЕя питання :
1.Про план роботи районноТ рали на 2018 piK.
2.Про присвоення чергового ранry головi районноi ради Бондаренко I.П.
3.Про дострокове припинення повноважеЕь депутата районноi ради сьомого скликаЕня
I.

,Щанилюка

Г.В.

4.Про встановлення меморiальноi дошки Оверченку (Кужелiвському) !.О.
5.Про встановлення меморiальноi дошки Яру Славутичу (Григорiю Жуlенку).

6.Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiд 13 червня 2007 року JФ183 "Про
затвердженЕя Положення про щорiчну районну премiю в га:lузi освiти, культури, охорони
здоров'я, молодi та спорry ".

7.Про внесення змiн до рiшення районЕоi рали вiл 23 сiчня 2015 року Ne 434 <Про
затвердження районноi цiльовоi соцiа.llьноi прогрzlьrи розвитку позашкiльноi освiти та

пiдтримки обдарованоi молодi на перiод до 2018 року>.
8.Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiд 29 квiтня 201 l року Л! 112 .
9.Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiд 23 грулня 2015 року Nэ 13.
10. Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 21 червня 20l7 року }'{!231.
1 1. Про перелiк загальнорайонних заходiв на 2018 piK.
l2.Про хiл виконЕшня районноi цiльовоТ соцiмьноi програми протидii ВIЛ-iнфекчii7СНI.Щу
на 2015-2018 роки.
13.Про виконання Програми зайнятостi населення ,Щолинського району на перiод до 2017
року.
14.Про затвердження Програми зайнятостi Еаселення ,Щолинського району на 20|8 - 2020
роки.
15.Про районну програму з ремiзачii кНацiонального плану дiй щодо решiзацii
Конвенцii ООН про права дитини)) на 2018-2020 роки.
l6. Про Програму надання безоплатноi правовоi допомоги населенню .Долинського району
на 2018-2020 роки.
17. Про виконання районноi цiльовоi соцiальноi програми оздоровлення та вiлпочинкУ лiТеЙ
на перiод до 2017 року.
18. Про районну програму оздоровлення та вiдпочинку дiтей на перiод ло 2022 року.
19. Про районну комплексну програму соцiального захисту населення району на 2018-2021
роки.
20. Про програму економiчного i соцiа:Iьного розвитку ,Щолинського району на 2018 piK.

21. Про виконання районною державною адмiнiстрацiею делегованих повноважень.
22.Про виконання районного бюджету за сiчень - вересень2017 року.
23. Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грудня 2016 року Nчl74 кПро
районний бюджет на 20l 7 piK>.
24. Про затвердження Порялку призначення на посаду керiвникiв закладiв загальноi
середньоi освiти спiльноi власностi територiальних громад Micтa, селища та сiл району.

25. Про

завершення реорганiзацii комунаJIьних закладiв шляхом присднання до
комунального закладу кнавчмьно-виховний комплекс к!олинська гiмназiя-

загальноосвiтня школа I-III ступенiв Nч3 ,Щолинськоi районноi ради>.

26. Про

завершення реорганiзацii ком}ъ Iьних закладiв шляхом присдн.rння до
Комунального закJlаду <!олинська загальноосвiтня школа I-III ступенiв М4 !олинськоi

районноi ради>.
27. Про затверлження базовоi мёрежi закл4лiв культури !олЙнського району.

28.Про звiлiненiя Бельськоi Г.С. i посади директора Комуна,тьнЬго закладу <<Районна
школа мистеЦтв .Щолинськоi районноi ради>.
29.Про внесення змiн до Положення про порядок встановлеЕня, облiку та демонтажу
меморiальних дошок на територii району.
30.Про затверлження Стаryту Комуна.пьного закJIаду <Районна школа мистецтв .Щолинськоi
районноi ради> у новiй редакцii та його струкryри i чисельностi.
31.Про затверлження Статугу Комунального закJIаду (Районна дитяча музична школа
.Щолинськоi районноi ради> у новiй редакцii та його стуктури i чисельностi.
32.про затверлження технiчноi документацii про нормативну грошову ouiHky земельноi
дiлянки, що надана в оренду ПП <Iмпульс> дJuI ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва загальною площею З0,00 га рiллi.
3З.Про затверлження технiчноi документацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельних
дiлянок, що наданi в оренду ФГ кПавик> дJIя ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва загальною площею 57,4З37 га рiллi.
34.про затверлження технiчноi докрtентацii про нормативну грошову ouiHky земельноi
дiляпки, що надана в оренду гр. Загородньому М.М. для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 29,'7 866 га рiллi.
35. Про затвердження технiчноi докрrентачii про нормативну грошову очiнку земельноi
дiлянкл площею l5,7582 га, що вiдводиться дJuI продажу права оренди TepMiHoM на 7 poKiB
на земельних торгах у формi аlкцiону для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва.
36. Рiзне.

II. Рекомендувати районнiй державнiй адмiнiстрацii передбачити в проектi рiшення кПро
внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грулня 20lб року Nч174 <Про районний
бюджет на 201'7 piKD кошти в cyMi 71 200 грн. з метою покращення процесу органiзацii
харчування дiтей в комунмьних зaкладах середньо1 освiти для придбання побlтовоi
технiки д.пя харчоблокiв та iJ монтажу:
2 котли дJIя пригот}вання iki для КЗ (НВК к.Щолинська гiмназiя -ЗШ I-Ш ступенiв
М3 .Щолинськоi районноi рали>;
2 котли для приготування iki для КЗ к.Щолинська ЗШ I-ПI ступенiв ЛЪ4 .ЩолинськоТ
районноi рали>;
холодильник з холодильною камерою для Першотравневоi фiлii I-II ступенiв КЗ
<.Щолинська ЗШ I-III сryпенiв }Ф4 .Щолинськоi районноi ради>.

-

-

IlI. Рекомендувати районнiй державвiй адмiнiстраuiI при розподiлi перевиконання дохiдноi
частини районного бюджету за 2017 piK у першому KBapTa.lli 2018 року надати з районного
бюджету субвенчiю обласному бюджету в cyMi 84 тис.грн. з метою змiцнення матерiальнотехнiчноi бази .Щолинського вiддiлення ПТУ ]ф36 для закупiвлi необхiдних матерiалiв та
проведення ремонтних робiт туалетноi кiмнати для ylHiB.
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з соцiальних та ryманiтарних питань

рIшЕння
Nr/,-

вiд 30 листопада 20l7 року

Про пропозицii до плану
роботи районноi рали
на2018 piK

м. .Щолинська

Заслlхавши та обговоривши iнформацiю голови постiйноi KoMicii щодо внесення
пропозицiй до плану роботи районноi рали Ha2018piK,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА :
Рекомендувати головi районноi ради включити до плану роботи районноi ради на 2018 piK
питalння :
.Про виконання районноi комплексноi програ ,rи соцiа:tьного зilхисту населення на20142017 роки.
2. Пр'о хiд виконання районноi комплексноi програми соцiа,тьноi пiдтримки сiмей загиблих
уrасникiв антитерористичноi операчii, вiйськовослужбовцiв i поранених учасникiв АТО на
2014-2020 роки.
3.Про хiд виконilння програми пiдготовки медичних працiвникiв та полiпшення iх
соцiального зtlхисту на 2012-2020 роки.
4.Про хiд виконання районноi програN{и збереження iсторичноi пам'ятi про П9ремоry у
.Щругiй свiтовiй вiйнi 1939-1945 poKiB на 20l1-2020 роки.
5. Про виконання районноii цiльовоi соцiа.пьноi програми розвитку позашкiльноi освiти та
пiдтримки обдарованоi молодi на перiод до 2018 року.
6. Про виконання районно1програми забезпечення соцiшlьним та впорядкованим житлом
дiтей-сирiт та дiтей,позбавлених батькiвського пiклування, осiб з iх числа на перiод до 2018
1

року.
7. Про виконання районноi цiльовоi соцiмьноi програми протидii ВIЛ-iнфекчii /СНI,Щу на
20l5-20l 8 роки.
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноТ ради з соцiальних та ryманiтарних питань

рIшЕння
вiд З0 листопада 2017

року

Ns

J

м. ,Щолинська

План роботи постiйноi KoMicii на 20l8 piK

Опрацювавши перелiк питань, що перебувають на контролi постiйноi KoMicii,
заслухавши та обговоривши iнформацiю голови постiйноi KoMiciT про план роботи
постiйноi KoMicii на 2018 piK, постiйна комiсiя

ВИРIШИЛА:

Включити до плану роботи постiйноi KoMicii районноi рали з соцiаJIьних та
грланiтарних питань на 2018 piK питання :
I квартал
прогрЕlJtIи
соцiа.llьного зiцисту населення lяа2014комплексноi
виконання
1.Про
районноi
2017 рqки.
II квартал
Про хiд виконання районноi комплексноi програми couiMbHoi пiдтримки сiмеЙ загиблих
Учасникiв антитерористичноi операцii, вiйськовослужбовцiв i поранених 1..rасникiв ДТО на
2014-2020 роки.
2.Про хiд виконання програ]\.rи пiдготовки медичних працiвникiв та полiпшення ix
соцiмьного захисry на 2012-2020 роки.
1.

III квартал
1.Про хiд виконання районноi програми збереження iсторичноi пам'ятi про Перемогу у
.Щругiй свiтовiй вiйнi 1939-1945 poKiB на 2011-2020 роки.

IV квартал
.Про виконання районноi цiльовоi соцiшIьноi програми розвиткУ позашкiльноi освiти та
пiдтримки обдарованоi молодi на перiод до 2018 року.
2. Про виконання районноi програми забезпечення соцiаJlьним та впорядкованим житлом
дiтей-сирiт та дiтей,позбавлених батькiвського пiклlъання, осiб з ix числа на перiод до 2018
1

року.
3. Про виконання районноi цiльовоi соцiальноi програми протидii ВIЛ-iнфекчii /СНI.Щу на
20l5-2018 роки.
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з соцiальних та гуманiтарних питаlль

рIшЕння
N"4

вiд 30 лисгопада 2017 року
м. .Щолинська

Про виконання рйопноi цiльов
програN.rи оздоровлення та вйпочинку лiтей на перiод до 201 7 року

Засrrухавши iнформачiю про виконtlння районноi цiльовоi прогрЕми
оздоровлення та вiдпо.п-lнку дiтей на перiод до 2017 року та розгляЕувши запропоноваrrий
проею рiшенпя,

постiйна комiсiя впрiшила

:

l.Iнформачiю про виконalння районноi цiльовоi програп,rи оздоровлення та вiдпочинку дiтей
20l7 року взяти до вiдома.
2. Рекомендувати головi районноТ ради проект рiшення <Про виконllння районноi цiльовоi
програми оздоровленЕя та вiдпочинку дiтей на перiод до 2017 року ) винести на розгляд
двадцять першоi cecii районноi ради сьомого скJIикання.
на перiол до
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ДОJIИНСЬКА РА,ЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради

з

соцiальних та ryманiтарних пllтаць

рIшЕння
вй
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листопада 2017 року
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м. .I[олинська

Про хiд виконаrrня районноi цiльовоi
соцiа.пьноi програми протидii
ВIЛ-iнфекчii7 СНI,,Щу на 20l5-2018 роки

Зас.пухавши iнформацiю про

хiд

виконання районноi цiльовоi соцiыlьноi

проФ:lIt{и протилiТ ВLП-iнфекцii7 СНI.Щу на 2015-2018 роки,

постiйна комiсiя впрiшила

:

l.Iнформаuiю про хiд виконанЕя районноi цiльовоi соцiаrьноi прогр:l},rи протидii ВIЛСНЦу на 2015-2018 роки взяти до вiдома.
2. Рекомендрати юловi райопноi ради проект рiшення <Про хiд виконання районпоi
цiльовоi соцiмьноi програмя протидii ВlЛ-iвфекчii7 CHI!y на 20l5-20l8 роки ) винести на
розгJIяд двадцять першоi cecii районноi ради сьомого скJIикalпЕя.
iнфекцii7
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi радш з соцiальних та ryмавiтарних питань

рIшЕнIIя
пеб

вiд 30 листопада 20l7 року
м. ,Щолинська

Про затвердженrrя програми зайнятостi
,Щолинського району на 2018-2020 роки

прогрllми зайнятостi .Щолинського

Засrтухлавши iнформацiю про затвердження

району на 2018-2020 роки та розгJIянувши зzшропонований проекr рiшення,

постiйна комiсiя вирiшила

:

1. Рекомендувати головi районноi рали проект рiшення < Про затвердженнJI програми
зайнятостi .Щолинською району на 2018-2020 роки> винести на розгляд двадцять першоi
cecii раЙонноi ради сьомого скJIикllння.
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