
від  05 жовтня 2016 року                                                                                                  № 261-гр

м. Кропивницький

Про виїзне засідання постійної 
комісії обласної ради з питань
охорони здоров'я та соціальної 
політики

Відповідно  до  статей  47,  55  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,  рішення  Кіровоградської  обласної  ради  від
26  жовтня  2007  року  №  323  “Про  перелік  загальнообласних  заходів,  що
фінансуються Кіровоградською обласною радою”,  та з метою ознайомлення з
досвідом  надання  медичної  допомоги  хворим  із  хронічною  нирковою
недостатністю в Черкаській області:

 
1.  Відділу  організаційного  забезпечення  виконавчого  апарату  обласної

ради  здійснити  організаційний  супровід  щодо  підготовки  та  проведення
виїзного засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та
соціальної політики:

скласти список запрошених,  які  братимуть участь у виїзному засіданні
постійної комісії;

підготувати телефонограму та листи про участь у виїзному засіданні;

запросити учасників виїзного засідання (члени постійної комісії обласної
ради, запрошені);

підготувати  та  узгодити  з  департаментом  охорони  здоров'я
Кіровоградської обласної державної адміністрації план перебування учасників
виїзного засідання в Черкаській області;

підготувати перелік питань і проекти рішень засідання постійної комісії
обласної ради;

направити депутатам електронними засобами зв'язку матеріали виїзного
засідання постійної комісії обласної ради;

за  результатами  виїзного  засідання  постійної  комісії  обласної  ради
підготувати рішення та протокол засідання для подальшого оприлюднення на
сайті обласної ради. 
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2.  Відділу  кадрового  забезпечення  виконавчого  апарату  обласної  ради
підготувати проект розпорядження голови Кіровоградської обласної ради щодо
відрядження  працівників  виконавчого  апарату  обласної  ради  до  Черкаської
області  (м. Черкаси, м. Золотоноша).

3.  Відділу  інформаційно-аналітичної  роботи  виконавчого  апарату
обласної  ради  підготувати  експрес-інформацію  для  розміщення  на  сайті
обласної ради за підсумками виїзного засідання постійної комісії обласної ради.

4.  Фінансово-господарському  відділу  скласти  список  друкованої  та
сувенірної  продукції  з  символікою  Кіровоградської  області  для  презентації
Черкаській  обласній  державній  адміністрації  та  Черкаській  обласній  раді,  з
метою  пропагування  досягнень  Кіровоградщини,  її  історичної  спадщини,
культурних традицій, роботи органів місцевого самоврядування, популяризації
символіки області. 

5. Презентувати  друковану  та  сувенірну  продукцію  з  символікою
Кіровоградської області згідно з додатком.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого
справами виконавчого апарату обласної ради Тимофієву Н.Г.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко 



                                
                             Затверджено 

Розпорядження голови
Кіровоградської обласної ради
“___” ___________ 2016  року
№_____

С П И С О К
друкованої та сувенірної продукції з символікою Кіровоградської області

для презентації Черкаській обласній державній адміністрації 
та Черкаській обласній раді

№ 
п/п

Назва виробу
Кількість

(шт)

1. Книга “Кіровоградщина. Історія. Традиції. Сучасність” 2

2. Альбом “Символіка Кіровоградщини” 2

3. Плакетка з гербом області 4

4. Плакетка з символікою області в футлярі 2

5. Вимпел з підставкою 2

Керуючий справами 
виконавчого апарату
обласної ради  Н.Тимофієва


