ДОЛИНСЬКЛ РЛЙОННЛ РАДЛ

сьомого скликдння

IIротокол
]асИапня преrпдii pailoHпoi радп

х,

вiд 18 березня 2020 року

/!

м. Долинська

ПprrcyTBi:
lрина
петрiвна - голова президiт
Бондарецко
Бабенко Лiлiя Вiкгорiвна - заступник голови прези,лii
Майборода BiKтop Вiкторович - T лен презилi-r
Романченко Тетява Олександрiвна член президii
Салов Геннадiй Володимирович - член президii
Руден,ко Катерина Василiвна - член пре]идii
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:

ЦU#;"$:l?i}"";1:.""нilili;тж::""ffi"хI*"
районноi ради "
Шовкопляс BiKTop Миколайович - КНП
"Дqлинська центральна районналiкарня Долияськоi
районноi рали"

1,

Порядок лспнпil:

Про погодження проведення позач,ерiqвот тридцять
скликання та питаЕь, що пропонуотрс8 до розгляду,

восьмоi сесii районноi раltи сьомого

1. Слчхали: Боuдапеrlко 1.1l.. голiпv ппсзцдii, яка скalза.,Iа, цо для проведення засiдання
президii вiдповiдний кворум забезпечепо,
засiдання президii проводиться з метою узгоджепflя дати проведе ня, часу та питань, що
пропонуються lla тридцять восьму по'зачýргову сеСiю районноi ради сьомого скликання €
нагапьна пеобхiднiсть 'гермiнового qидiленltя коФтiв для закла.чiв охорояи здоров'я райоFу "ЦеатР первинноi медикd-санiтарноi допомоги ,Щолинськоi
кнП

" та КНП

".Щодинська центральпа районпа лiкарrlя Долинськоi
заходlв з
районноi ради" - для забезпечеrlня прр,веденчя протиепiдемiчних та карантинних
MeToto запобiганвя поширеtrня короно Ёiрусноi iнфекцii. TaKollc задля запобiгання блокування
paxyHkiB управлiння соцiального зах{сту населеIlня райдерr(адмiнiстрацii та забезпечення
його безперебiйпоi роботи в просктi рirпення кПро внесеrrпя змiн ло pitlleHHя районноi ради
вiл 20 гру!яя 20l9 року N9 557 "Про районний бюджет Долйнського району на 2020 piк'1)
нсобхiлпЬ пере,лбачпти за рахунок вiльного заJишку коштiв раЙоIlllого бюдхету здiйснепня

районноi ралИ

фiнаrlсування па:

-

за пiльгdвий проiзд

-

окреNtих категорiй громадян на
залiзничпому трапспортi (на I пiврiч$я 2020 року) - l 5l250.00 грн,
Надаlrня iншиi пillьг окремим (атегdрiяN! громадян вiлловiдно до законодавства (на I

-

(па l пiврiччя

-

Компенсацiйнi виплати

врiччя 2020 poKy1-7500.00 грн.
uru"u" пiльi окремим категорiям гРq]vа.iяlt з оллати посл)г зв'язку
2020 poKy) -l65О2.00 грн,

КомпЪнсацiйrri виплати

за

пiльгоВий проiзд окремих категорiй громадян

аDтомобiльним траНспортом (на l пiврiччя 2020 року) - 86650.00 грн,

Для КНП "До_lинська чентралыIа раЙонна лiкарня ДолинськоТ райоltноi ради"
забезпечити видiлення коштiв длЯ

:

Придбанвя житла дл"
""o""iii]
Придбання Еабору реагентiв
Придбалня комп'ютерiв та багаi
Прrrлбанпя медикаментiв
Централiзовавi заходи з
500000,00 грн.

Й

-

dB

- З98000,0 грн.

ня бiохiмiчного aHarriзy Kpoвi -5О000,0 грн.

ш пристоiЪ

-163000,00 грЕ.

цукровий та нецукровий дiабет

-

Нам треба узгодити даry, час
позачергову

сесiю районЕоТ ради сьомого

залi райоЕЕоТ ради та затвердmи
l

0 грудня 20 l 5 року Nэ4

"Пр

обравня

року tttэ

20 .руд""

I.Бондаренко

Прюкол ве.lи
спецiалiст

кПро

20l9 року N9 557 "Про

Голова президiТ

Голоышй

7

Лук'-шепко Н.Л.

укрлiнА

долинськi рлЙоннл рАдА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI

црЕзидIя
рIшЕння
вiд l8 березпя 2020 року

X"l

м, Долинська

Про про€кт рiшення (Про внесенц' змi до рituення
районноi ради вiл 20 грудня 2019 року Nа 557
-Про районний бюджет Долинського району на 2020 piK"u

Заслухавши iнформаuiю голови лрезидii щодо необхiдностi видiлення коштIв з
метою недопущення загострення соцiмьноj папруги та для забезпеченпя проведення
карантинних заходiв лля запобiганвя поцирепIIя корона BipycBoi iнфекчii
президiя ВИРIШИЛА:

В просктi рiшення (Про внесеняя змiн до рiшення районноТ ради Bil 20 грудня 2019
року No 557 "Про районний бюджет Доливського району на 2020 piк')) передбачити за
рахунок вiльного заJIиrUку коштiв раЙонного бюджету здiЙсненЕя фiнаtlсування на:

-

.
-

Компеtrсацiйнi виплати

за пiльговий проiзд окремих категорiй громадян

на

залiзничному транспортi (на l пiврiQчя 2020 року) - 1 51250,00 грн.
Надання iнших пiльг окремпм категорiям rромадян вiдповiдно до законодавства (на
l пiврiччя 2020 року) -7500,00 грн.
Надапня пiльг окремим категорiяs4 громаДян з оплати послуг зв'язку (на I пiврiччя
2020 року) - l6502.00 грl|.
КоNiпепсацiйнi виплати за пiльговий проiзд окре]!{их категорiй громадян
автомобiльвим транспортом (на ] лiврiччя 2020 року) - 86650,00 грн,
Для КНП "Долиtlська цен грмьна райЬlIlIа лiкарня Долинськоi районноi рали

грн,

i

u:

Придбанtlя комп'Iотерiв та багатофlнкчiопалыrих пристроiв - I63000,00 гря,
Придбапня медикаментiц - 400000,00 грп.
I_|еlrтралiзованi заходи з лiкування хворих па цукровий та пецукровий дiабет
500000,00 грп

Вiльний змишок кошri"

ГолоRа прсзилii

"е.лифоi

с!бвенцii 2l8,76 грн, на iнсулiн,

I.Бондаренко

щ
yKPAiHA

ДОЛЙНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛЛСТI

] прЕзидIя
,рllIJЕння
вiл l8 березня 2020 року

N,a

м, Долинська

Про погод)кення лроведення тридцять socbMoi
позачерговоi ceciT районпоi ради сьомоrо склякання та пптаяь.
ЩО ПРОПОНУIОТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ

заслцавши iнформацiю голови президii щодо проведевня тридцять BocbMoi
позачерговоi cecii райоЕноj ра,ци сьомого скликання та питань! цо пропонуються до
розгляду.

през{дiя ВИРlШИЛА:

1. Погодити проведення тридцять восьмоi позачерговоi cecii районноi ради сьомого
скликання 19 бЪрсзня 20J0 року о l0 годинi в сесiйнiй залi райоfiноТ рали та перелiк
пиlань:

l,Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 10 грудrя 2015 року NФ "Про

обрання лiчильноi KoMicii",
2,Про вIlесеннЯ змiн до рiшеннЛ райанпоТ ради вiд 10 Фудrя 2015 рку JФ 7 кПро
ради сьомого скликапня),
утворенIlя постiйIIих комiсiй Долинськоi раЙонноi
'до
3 Про внесенвя змitt та доповнень
районноi Програми фiЕансовоi пiдтримки
КопtунЬь"огО некомерцiйного пiдпри€цства "Долинська центрмьпа райопна лiкарня

Долинськоi районпоi ради" на 2020-202] роки,
4.Про вlriсення змiн та допQввень до програми фiнансовоi пiлтримки Комунfulьного
некомерчiйного пiдприсмства "I_{eHTp первинноi медико-са}liтарноi допомоги Долинськоi
"
ради lla 20Iq-202l роки.
районноi
' 5.Про ввесепltЯ
змiн до рiшення 'раЙоiноi ралИ вiд 20 грудня 20 19 року Ns 557 "Про
piK".
райоtlний бrолжеr !олинського райоrt1 ira 2020

Голова презилii

LБондаренко

