
від 26 квітня 2019 року                                                                                  № 120-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”,  на  підставі  плану  роботи
постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  охорони  здоров'я  та  соціальної
політики, затвердженого рішенням постійної комісії  від 04 грудня 2018 року
№  318  та  з  метою  вивчення  досвіду  надання  медичної  допомоги  жителям
Полтавської області:

 
1.  Затвердити список осіб, які будуть брати участь у  виїзному засіданні

постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  охорони  здоров'я  та  соціальної
політики з 13 по 15 травня 2019 року, що проходитиме на території Полтавської
області (додаток 1).

2.  Відділу  організаційного  забезпечення  виконавчого  апарату  обласної
ради забезпечити підготовку та проведення виїзного засідання постійної комісії
обласної  ради  з  питань  охорони  здоров'я  та  соціальної  політики  з  13  по
15 травня 2019 року, що проходитиме на території Полтавської області, а саме:

підготувати телефонограму та листи про участь у виїзному засіданні;

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

підготувати  план  перебування  депутатів  та  запрошених  на  території
Полтавської області;

підготувати  перелік  питань  та  проекти  рішень  виїзного  засідання
постійної комісії обласної ради;

направити депутатам електронними засобами зв'язку матеріали виїзного
засідання постійної комісії обласної ради;
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за  підсумками  роботи  подати  рішення,  протокол  виїзного  засідання
постійної  комісії  та  підготувати  експрес-інформацію  для  оприлюднення  на
офіційному сайті обласної ради.

3.  Відділу  кадрового  забезпечення  виконавчого  апарату  обласної  ради
підготувати проект розпорядження голови Кіровоградської обласної ради щодо
відрядження  працівників  виконавчого  апарату  обласної  ради  до  Полтавської
області.

4.  З  метою  пропагування  досягнень  Кіровоградщини,  її  історичної
спадщини,  культурних  традицій,  роботи  органів  місцевого  самоврядування,
популяризації  символіки  області  презентувати  Полтавській обласній  раді
друковану й сувенірну продукцію (додаток 2).

5. Витрати на транспортне обслуговування  виїзного засідання  постійної
комісії  обласної  ради  з  питань  охорони  здоров'я  та  соціальної  політики  до
Полтавської області здійснити за рахунок коштів, передбачених обласній раді
на проведення загальнообласних заходів, затверджених рішенням обласної ради
від 26 жовтня  2007  року  № 323  “Про  перелік  загальнообласних  заходів,  що
фінансуються  Кіровоградською  обласною  радою”,  згідно  з  кошторисом
(додаток 3).

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

Перший заступник 
голови обласної ради Ю.Гугленко


