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

2.

3.

4.

Дата
проведення

Назва

комісії

Перелік

питань

1.Про стан використання коштів Виноградівською районною лікарнею,
виділених районною радою у 2018 році.
2. Про хід виконання Програми подолання бідності у районі на 2016-2020 роки.
3.Про клопотання Виноградівської районної лікарні про виділення коштів (300
тис.грн.) для проведення капремонту хірургічного відділення.
4.Про клопотання Виноградівської районної лікарні про виділення коштів (500
тис.грн.) на спеціальне лікування онкохворих.
5.Про клопотання Виноградівської районної лікарні.
24 жовтня 2018 р. Засідання постійної 1.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
комісії з питань земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території
10.00 год.к.ч.
промисловості,
Неветленфолівської сільської ради.
будівництва,
2.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
транспорту,
земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території
сільського
Перехрестівської сільської ради. (3 шт.)
господарства,
земельних
ресурсів 3. Про звіт комунального підприємства «Виноградівське районне бюро технічної
інвентаризації».
та екології
22 жовтня 2018 р. Засідання постійної
комісії з питань
15.00 год.к.ч.
з питань соціального
захиcту
населення
та охорони здоров’я
(Милюков О.В.)

Інформує
Онисько Н.С.
Курташ У.І.
Милюков О.В.
Милюков О.В.
Милюков О.В
Брич Ю.І.

Брич Ю.І.
Данко Я.Ю.

(Тесличко В.Ю.)
25 жовтня 2018 р. Засідання

1.Про клопотання Виноградівської районної ради організації ветеранів України
(про погашення боргу 30 000,00 грн. та оплату газопостачання на опалювальний
період 2018-2019 р.р.).
2.Про клопотання комунального некомерційного підприємства «Виноградівський
ЦПМСД».
3.Звіт про виконання районного бюджету за перше півріччя 2018 року.
4.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. №
573, 12.07.2018р. №611).
5.Про хід виконання Програми
підвищення ефективності виконання
повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної політики на
2016-2020 роки.
6.Про передачу будівель у власність територіальної громади селища Королево.
26 жовтня 2018 р. Засідання постійної 1.Про внесення змін до Програми фінансової підтримки загальноосвітніх
комісії
10.00 год.к.ч.
навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2018-2019
-з питань освіти та
роки.
гуманітарної
2.Про хід виконання Програми розвитку футболу у Виноградівському районі
політики
на 2016-2020 роки.
13.00 год.к.ч.

постійної комісії
- з питань
бюджету,
фінансів,
комунального
майна та
підприємництва
(Албок Е.Е.)

Албок Е.Е.
Гал А.О.
Варга В.П.
Варга В.П.
Варга В.П.
Лешко Ю.Ю.
Тодавчич Т.О.
Тодавчич Т.О.

3.Про хід виконання Програми розвитку вищої освіти у Виноградівському
районі на 2017-2018 роки
4.Про хід виконання Програми розвитку туризму і курортів у Виноградівському
районі на 2016-2020 роки.
5.Про надання згоди на прийняття з державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району друкованої
продукції Національної академії педагогічних наук України.
26жовтня 2018 р. Засідання постійної 1.Про розгляд подання прокурора.
комісії з питань 2.Про внесення змін до списку присяжних.
13.00 год.к.ч.
законності,
3. Про звернення голови правління ГО «Народний контроль Закарпаття» Щубера
правопорядку
та Ф.Д. (щодо ситуації в закладах освіти району та ін.). – 2 звернення
місцевого
4.Про клопотання Виноградівської районної державної адміністрації.
самоврядування
5. Про хід виконання Програми профілактики злочинності на території
(Лихтей Ю.Ю.)
Виноградівського району на 2017-2018 роки.
6. Про хід виконання Програми підвищення спроможності та поліпшення умов
несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському та
українсько-румунському державних кордонах (ділянці відповідальності
Мукачівського
прикордонного
загону),
розташованих
на
території
Виноградівського району, на 2016-2020 роки.
7.Про хід виконання Програми забезпечення безпеки і правопорядку, протидії
тероризму, контрабанді, нелегальній міграції, корупції та організованій
злочинності на 2016-2020 роки.
8.Про виконання Програми висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації на 2015-2017
роки.
9. Про звіт постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку та
місцевого самоврядування.
(Свищо Ю.Ю.)

5.

Відділ організаційної роботи та взаємодії з
органами місцевого самоврядування

Тодавчич Т.О.
Горнецкі В.
Лешко Ю.Ю.
Кормош Ю.І.
Кормош Ю.І.
Лихтей Ю.Ю.
Лихтей Ю.Ю.
Кіш О.М.
Кіш О.М.

Кіш О.М.
Кормош В.Ю.
Лихтей Ю.Ю.

