ДОЛИНСЬКА РЛЙОННЛ РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Протокол
!асiданпя презпдii районпоi ради

,

вiд

17

х,

тавня 20l9року

У5-

м.,I[олинська

Присутнi:
Бабепко Лiлiя BiKTopiBHa - заступвик голови президii
Романченко Тетяна Олександрiвна - член президii
Смов Геннадiй Володимирович - член президii
Чернiцький Вмерiй Володимирович член пре]идii
Рулевко Катерива Василiвна член президii
Терещенко Вiталiй Вiкторович - член президi'.l

Вйсутпi:
Бон,чаренко Iрина Петрiвяа голова президij
Зеленокорiнна lBHa BiKTopiBHa член презилii
Леуш Юрiй Ан,лрiйович член президii
Гайдук Iгор Олексiйович - член президii
Майборода BiKTop Вiкторович - член президiJ
Шевченко Олександр Грпгорович члеп пре]идii

'

Порядок денний:

Про погодження проведення тридцять третьоi позачерговоi cecii районноi

ради

сьомого скликання та питань, що пропон}.ються до розгляду,

Слчхалп: Бдбенко Л.В.. засryпникд голови пре]идЦ яка сказаJ,lа. що для проведепля

засiдання президii вiдповiдний кворум забезпечево. Засiдання президii лроводиться з метою
узгодження дати проведенпя, часу та пиmяь, що пропоtl}.ються на тридцять третю
позачергову сесiю районноi ради сьомого скликання.
Шановнi члени преrиаii! Хоч5 вас о]llайоvиlи з лисlом райдержадмiнiсграчii la
рiшенЕями постiйfiих комiсiй районпоi рали, якi вi,лбулися з 14 по ]6 травня 2019 року в
районвiй pa,li, KpiM pimeнb KoMiciI з АПк. воIlи це в процесl пtдготовки.
До районноi раJIп надiйшов лист райдержадмiltiстрачii вiл 06,05,2019 року Nл0l28/55/2 про iнiцiювання проведення позачерговоi сесii районноi ради 24 травня 20l 9 року та
випесенпя на li розгляд проекту рiшеяпя (Про внесення змiн до рiшення раЙонно'.l ради вiд
2l грудня 2018 року N9 469 (Про районний бюлжет на 2019 piK> Райоtlttою державною
адмiнiстрацiею було подано кiлька проектiв рiшень по внесенню змiн ло бюджету , перший,
який планувався до розгляду на позачерговiй cecii, поданий 25,0].2019 року. Наступний
поданий 24.04,20l9 року з уточненнями та оприлюднений на сайтi РДА 25 04.20l9 року,
Враховуючи, шо па засiданнях постiйних комiсiй слцми iнформачiю iрозглядався проект
рiшення. оприлюднений 25.04,20lq року i .чо роrглялу на поlачерlову сесiю пролон}. lься
цей лроек,l рiшення. посriйною кочiсi.ю з пиlань raKoHHocti прийнято рiIIlення винесlи

дотриманням вимог Закону Украiни (Про доступ до публiчноi
iнформаlLii-. а саме - 20-денноI о гермiну оприлкlдненllя проектtв рiшень,
С також доповiдна записка керуtочого справами виконавчого апарату районноj ради
Мунтян С В,, в якiй запропоновано з метою недопущення порушень законодавства при
прийняттi рiшення провести позачерIову сесiю у TepMiH. який вiдповiдав би вимогам Закону
Украiни (Про доступ до публiчноi iнформачii), Регламенту Долиltськоi районноТ ради
сьомого скликаняя пiсля 26 травня 20l9 року (зачиту€).
На розгляд сесii ,]апропонованi ше tри ли lання. lePvill оприлюднення яких вiдповitас
вимогalм чинного законодавства i якi розглядмися постiйними комlсiями:
питання

lla сесiю з

l,
2,
3,

Про внесенвя змiн до районноi програми профiлактики та боротьби зi злочиIlпiстю

в

,Щолинському районi на 20l7-2020 роки, затвердженоJ рiшенням районноi ради вiд 23 грулня
20l б року "Nэl52,
Про внесення змiн до районноi пiльовоТ соцiмьноi програми розвитку фiзичttоI культури i
спорту на 20l7-2020 роки,
Про надаЕня дозволу на списанttя майна з бмансу ,ЩолинськоТ центрмьноi районноi лiкарtIi,

Виступили:

' Черrriчький В.В.,

заступник голови KoMicii, член президii, який ска]ав, LlIo на ]aci,laнHi
постiйно'i KoMicii з питань АПК,земельних вiдносин, екологiчноi бсзпски та рацiонапьного
використання лриродних рес)рс,в також прийняте рiшення винесги на роllляд cecii
запропонованi проекти рiшевь виключно з дотриманням Закону УкраТни (Про доступ до
публiчноi iIlформацii>> в частинi оприлюднення проектiв pilIIeHb. iнакше ue буле порушення
чинного законодавства.

БабеlIко Л.В..

rac

гупник t олови презилii

Зважаючи на вицевикла]ене. t пропозиUiя поIоли,lи провеJення lридця]ь lpeIbol
позачерговоi ceci'i раЙонноi рали сьомого скликання 27 травня 2019 року о ]0 годинi в
сесiйнiй змi районноi ради м, Долпнська
На розлляд cecii виIIести питапня:
l Про внесеItня змiн до районноi програми профiлактики та боротьби зi злочиннIстю R
Долинському районi на 20l7-2020 рокп, затвердженоi рiщенням райоIIIlоТ ради Bi.r 2З грулня
20l б року Nol52
2 Про внесеЕня змiн до районноi цiльовоI соцifurьноi програми ро]витку фiзичноI культури i
спорту на 2017-2020 роки
3 Про на,,rання до]волу lla списання майна з бмансу Долинськоi центрмьноi районноi
лiкарнi
4 Про внесення змiн до рiпIення районноi ра,ли вiл 21 грудня 20 l 8 року N!469 (Про районн ий
бюлжет на 20l9 piK>,
Немас заперечснь? Немае

Бабенко Л.В., заступник голови президii,
У кого будуть запитаllIIя, зауваження. пропозицiТ?

Впстчпплп:

Чернiцький В.В., член президii, який BHic пропозицiю - районнiй державнiй aлMiHicTpauii
на по]ачерIовiй ceci] проiнформувати дспlrаriв по пиrаttнях:
- щодо надходжень коштiв до мiсцевого бюджету вiд оренди ТОВ кЛУМIС ФДРГОll
земельних дiлянок ]агмьною площею 296,67l0 га.. розташованих на територii

МаJIоводянськоi сiльськоi ради,
- lцодо придбаllня та всгановлення каvер вiдеоспосгереження ra кошти раЙонноlо бюджеl)
для впровадх(ення системи вlдеоспостереження та вlдеонагляду,

Бабепко Л.В., заступник голови президi]l
Питання порялку денного президii вичерпаItо.
На цьому засiдаrrrrя президij оголошуlо закритим,

Заступник голови президiI

Л,Бабенко

Протокол велаi
Завiлувач сектору
оргаяiзацiЙного забезпечення

Т,Лiханова

