МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 19 лютого 2019 року

м. Мала Виска

№ 350

Про затвердження розпорядження
голови районної ради
Відповідно до частини 2 статті 43 та статті 59 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”,
районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити розпорядження голови районної ради від 29 січня 2019 року № 8 -р «Про
зняття з контролю рішень районної ради», (додається).

Голова районної ради

С.Сосновська

Україна

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від 29 січня 2019 року

№ 8-р
м. Мала Виска

Про зняття з контролю
рішень районної ради
Відповідно до пункту 2 частини 6 статті 55 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" та розділу 5 Регламенту роботи Маловисківської районної
ради:
1. Зняти з контролю рішення районної ради як такі, що виконані та у зв′язку із
закінченням строку їх дії (перелік додається).
2. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії районної ради.

Голова районної ради

С.Сосновська

Додаток
до розпорядження голови
Маловисківської районної ради
29 січня 2019 № 8 -р
ПЕРЕЛІК
рішень районної ради, які підлягають зняттю з контролю як такі,
що виконані та у зв′язку із закінченням строку їх дії
- від 21 вересня 2016 року:
№100«Про реорганізацію (злиття) Хмелівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Хмелівської ЗШ І-ІІ
ступенів, Новопавлівської ЗШ І-ІІ ступенів Маловисківської районної ради у навчальновиховне об’єднання з філією;
- від 20 грудня 2016 року:
№125«Про Програму економічного і соціального розвитку Маловисківського району на
2017 рік»;
№127«Про районний бюджет на 2017 рік»;
№138«Про затвердження районної програми соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 рік»;
№139«Про затвердження районної Програми соціального захисту малозабезпечених верств
населення у 2017 році»;
- від 10 лютого 2016 року:
№144«Про визнання повноважень депутата Маловисківської районної ради сьомого
скликання Стегаря М.В.»;
№146«Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2016 року №127 «Про
районний бюджет на 2017 рік»;
№147«Про розподіл вільних залишків коштів районного бюджету, які склалися станом на
01 січня 2017 року»;
№148«Про затвердження районної Програми підтримки органів виконавчої влади на 2017
рік»;
№152«Про затвердження комплексної цільової Програми для пільгових категорій
населення району на 2017 рік»;
№153«Про районну Програму по виконанню в районі «Національного плану дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2017 рік»;
№155 «Про план роботи Маловисківської районної ради на 2017 рік»;
№156 «Про надання дозволу на продовження дії договорів оренди»;
- від 23 травня 2017 року:
№157«Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Маловисківського району за 2016 рік»;
№158«Про звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік»;
№159«Про звіт про виконання районного бюджету за 1 квартал 2017 року»;
№160«Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2016 року №127 «Про
районний бюджет на 2017 рік»;
№161«Про розподіл вільних залишків коштів районного бюджету, які склалися станом на
01 січня 2017 року»;
№163«Про затвердження програми безоплатного харчування учнів 1-4 класів та інших
категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 2017 рік»;
№166«Про припинення діяльності Копанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня у
зв’язку з реорганізацією»;
№167«Про припинення діяльності Розсохуватської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у
зв’язку з реорганізацією»;
№168«Про припинення діяльності Миролюбівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня у
зв’язку з реорганізацією»;

№169«Про погодження продовження терміну перебування Романенко Л.Б. на посаді
директора Маловисківського районного будинку дитячої та юнацької творчості»;
№170«Про списання основних засобів»;
№172«Про внесення змін до районної Програми по виконанню в районі «Національного
плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2017 рік»;
№173«Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року №35 «Про
затвердження районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих
учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та
вшанування пам'яті загиблих на 2016-2017 роки»;
- від 28 липня 2017 року:
№180«Про звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2017 року»;
№181«Про внесення змін до рішення районної ради віл 20 грудня 2016 року №127 «Про
районний бюджет на 2017 рік»;
№182«Про стан підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий
період 2017-2018 роки»;
№183«Про районну програму „Розвитку та функціонування Центру обслуговування
платників податків у Маловисківському відділенні Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у
Кіровоградській області на 2017 рік»;
№185«Про погодження продовження терміну перебування Підгорного О.М. на посаді
директора Маловисківської школи-інтернат І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради»;
№186«Про погодження продовження терміну перебування Левченко О.М. на посаді
головного лікаря КЗ «Маловисківський Центр первинної медико-санітарної допомоги»;
- від 20 жовтня 2017 року:
№189«Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського
району за І півріччя 2017 року»;
№190«Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року»;
№191«Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2016 року №127 «Про
районний бюджет на 2017 рік»;
№192«Про внесення змін до районної програми підтримки органів виконавчої влади на
2017 рік»;
№197«Про затвердження Комплексної програми мобілізації зусиль управління Державної
казначейської служби України у Маловисківському районі Кіровоградської області по
покращенню обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів,
забезпеченню захисту інформаційно-телекомунікаційної
системи Казначейства від
комп'ютерних вірусів, забезпеченню використання необхідного сучасного ліцензійного
програмного забезпечення, впровадженню дистанційного обслуговування з використанням
програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство» на 2017-2018
роки»;
- від 24 листопада 2017 року:
№207«Про орієнтовні строки проведення звітів депутатів Маловисківської районної ради
сьомого скликання»;
№208«Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2016 року №127 «Про
районний бюджет на 2017 рік»;
№209«Про передачу майна та об’єктів закладів освіти у комунальну власність Смолінської
селищної ради»;
№210 «Про припинення діяльності філії «Копанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»
Смолінського навчально-виховного обєднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія, позашкільний навчальний заклад» Маловисківської районної ради
Кіровоградської області та створення Копанської загальної середньої школи І-ІІ ступенів
Маловисківської районної ради Кіровоградської області»;
№211«Про передачу майна та об’єктів закладів культури у комунальну власність
Смолінської селищної ради»;

№214«Про внесення змін до Програми цивільного захисту Маловисківського району на
2016-2020 роки»;
№215«Про внесення змін до рішення районної ради від 16 березня 2007 року №77»;
- від 22 грудня 2017 року:
№219«Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2016 року №127 «Про
районний бюджет на 2017 рік»;
№221«Про районну програму підтримки органів виконавчої влади на 2018 рік»;
№235«Про районну програму розвитку та функціонування Центру обслуговування
платників податків у Маловисківському відділенні Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у
Кіровоградській області на 2018 рік»;
№237«Про внесення змін до плану роботи Маловисківської районної ради на 2017 рік»;
№239«Про план роботи районної ради на 2018 рік»;
- від 30 березня 2018 року:
№242«Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Маловисківського району за 2017 рік»;
№243«Про звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік»;
№244«Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 №220 «Про
районний бюджет на 2018 рік»;
№246«Про реорганізацію (перетворення) комунального закладу «Маловисківський Центр
первинної медико-санітарної допомоги» у комунальне некомерційне підприємство»;
№252«Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №230 «Про
затвердження районної комплексної цільової програми для пільгових категорій населення
району на 2018 рік»;
№253«Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №234 «Про
затвердження районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих
учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та
вшанування пам’яті загиблих на 2018 – 2019 роки»;
№257«Про внесення змін до рішення районної ради від 16 березня 2007 року №77;
- від 18 травня 2018 року:
№ 266«Про припинення діяльності Маловисківської загальноосвітньої школи інтернат І-ІІІ
ступенів у зв’язку з реорганізацією»;
№267«Про припинення діяльності Копанської загальної середньої школи І-ІІ ступенів у
зв’язку з реорганізацією».

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В. Крило

