Графік
проведення засідань постійних комісій Виноградівської районної ради у липні 2018 року
№
1.

2.

Дата
проведення
6 липня 2018 р.
11.00 год.к.ч.

6 липня 2018 р.
13.00 год.к.ч.

9 липня 2018 р.
10.00 год.к.ч.

Назва

комісії

Засідання постійної
комісії
-з питань освіти та
гуманітарної
політики
(Свищо Ю.Ю.)

Засідання постійної
комісії з питань
законності,
правопорядку
та
місцевого
самоврядування
(Лихтей Ю.Ю.)

Засідання постійної
комісії з питань
промисловості,
будівництва,
транспорту,
сільського
господарства,
земельних
ресурсів
та екології

Перелік

питань

1.Про створення комунальної установи «Виноградівський районний інклюзивноресурсний центр № 1» Виноградівської районної ради.
2.Про перейменування Великопаладської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
імені Жігмонда Моріца Виноградівської районної ради Закарпатської області.
3.Про перейменування
Підвиноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області.
4. Про організацію харчування здобувачам освіти у закладах загальної середньої
освіти та закладах дошкільної освіти Виноградівського району на 2018 рік.
5.Про виконання Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних
закладів усіх форм власності Виноградівського району на 2016-2017 роки.
6.Про хід виконання Програми розвитку футболу у Виноградівському районі
на 2016-2020 роки.
7.Про хід виконання Програми «Спортивний майданчик» на 2016 – 2020 роки.
8.Про затвердження списків кандидатів на отримання стипендій переможців
обласних,всеукраїнських та міжнародних конкурсів,фестивалів, виставок та
змагань, музично-теоретичних олімпіад та призначення премій
викладачам, які їх підготували.
9.Про погодження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів.
1. Про інформацію керівника Берегівської місцевої прокуратури «Про стан
законності, на території Виноградівського району за підсумками роботи у 2017
році».
2.Про Програму створення районного територіального центру комплектування та
соціальної підтримки.
3.Про внесення змін до Програми забезпечення безпеки і правопорядку,
протидії тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій
злочинності на 2016-2020 роки.
4.Про погодження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів.
1.Про звернення Виноградівської районної ради щодо відновлення підприємства
«Виноградівський райавтодор».
2.Про виконання Програми ремонту та утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення на території Виноградівського
району на 2017 рік.
3.Про внесення змін у Програму розвитку та підтримки галузі тваринництва в
районі на 2016-2020 роки.
4.Про внесення змін до Програми розвитку водного господарства та
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екологічного оздоровлення річок басейну річки Тиса у Виноградівському районі
на 2017-2021 роки.
5.Про хід виконання Програми енергоефективності та енергозбереження у
Виноградівському районі на 2014-2028 роки.
6.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території
Боржавської сільської ради (3 тех документації)
Про погодження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів.
Засідання постійної
1.Про створення комунального некомерційного підприємства «Виноградівський
комісії з питань
центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом перетворення
з питань соціального комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної
захиcту
населення допомоги».
та охорони здоров’я
2.Про хід виконання Програми забезпечення дітей-інвалідів району життєво
(Милюков О.В.)
необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на
2013-2017 роки.
3.Про виконання Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів
охорони здоров’я комунальної власності району на 2017-2020 роки
4.Про виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період
до 2021 року.
5.Про хід виконання Програми розвитку паліативної та хоспісної допомоги у
Виноградівському районі на 2013-2018 роки.
6.Про хід виконання Програми цукровий та не цукровий діабет на 2016-2021
роки у Виноградівському районі.
7. Про розгляд звернення Щубер Ф.Д.
8.Про погодження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів.
Засідання постійної
1. Про погодження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів.
комісії
2.Про реформування друкованого засобу масової інформації.
- з питань
3.Про внесення змін до Програми покращення умов обслуговування платників
бюджету, фінансів,
податків у Виноградівській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у
комунального майна
Закарпатській області на 2016-2018 роки.
та підприємництва
4.Про внесення змін до Програми розвитку підвищення якості роботи Центру
(Албок Е.Е.)
надання адміністративних послуг Виноградівської райдержадміністрації на 2016
- 2020 роки.
5.Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2017
рік.
6.Про хід виконання Програми забезпечення функціонування Державного
реєстру виборців у Виноградівському районі на 2017-2020 роки.
7.Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року.
8.Про внесення змін до рішення районної ради від 02.02.2018 р. № 508 «Про
районний бюджет на 2018 рік (зі змінами від 19.03.201 р.№ 557, 13.04.2018 р. №
(Тесличко В.Ю.)

9 липня 2018 р.
15.00 год.к.ч.

3.

10 липня 2018 р.
13.00 год.к.ч.
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573).
9.Про майно:
9.1.Про передачу вбудованих приміщень в оперативне управління
Виноградівському ЦПМСД.
9.2.Про передачу стоматологічних кабінетів АЗПСМ в орендне користування.
9.3.Про передачу приміщень в орендне користування центру екстреної медичної
допомоги.
9.4.Про надання дозволу управлінню освіти,
молоді та спорту Виноградівської
РДА на списання основних засобів.
9 9.5.Про внесення змін до рішення районної ради від 16.06.2016 р. № 149.
9.6.Про розгляд клопотання релігійної громади Святого Духа м.
Виноградів
Відділ організаційної роботи та взаємодії з
органами місцевого самоврядування
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