УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, інвестицій, власності та
приватизації
РІШЕННЯ
від 4 вересня 2018 року

м. Долинська

'"І

Про перелік питань, які планується розглянути
на двадцять п'ятій сесії районної ради сьомого скликання
Заслухавши інформації відповідальних працівників райдержадміністрації, розглянувши та
обговоривши проекти рішень районної ради з питань, що пропонуються на розгляд двадцять
п'ятої сесії районної ради сьомого скликання,
постійна комісія ВИРІШИЛА :
І. Рекомендувати голові районної ради винести на розгляд двадцять п'ятої сесії районної
ради сьомого скликання наступні питання:
І-.Про виконання районного бюджету за січень - червень 2018 року.
2.Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Долинського району за І
півріччя 2018 року.
3.Про хід виконання районної Програми розвитку та підтримки малого і середнього
підприємництва у Долипському районі па 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради • •
від 23.12.2015 року № 15.
Д І!
4. П р о хід виконання районної програми підтримки індивідуального житлового "
будівництва на селі " Власний дім " на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 23 грудня 2016 року № 163.
5.Про етап підготовки господарського комплексу району до роботи в осіиньозимовий період 2018/2019 років
6.Про хід виконання районної програми збереження історичної пам'яті про Перемогу у
Другій світовій війні 1939-1945 років па 2011-2020 роки.
7.Про
внесення змін та доповнень до районної комплексної програми соціальної
підтримки учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників
А Т О та вшанування пам'яті загиблих на 2014-2020 роки.
8. Про внесення змін до районної програми підтримки діяльності комунального підприємства
Редакція Долинського районного радіомовлення на 2017-2020 роки.
9. Про Порядок використання коштів районного бюджету для надання фінансової підтримки
громадським організаціям на реалізацію проектів та заходів.
Ю.Про внесення змін до районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури ^і
спорту на 2017-2020 роки
'
11.Про внесення змін до районної програми профілактики та боротьби зі злочинністю вч !|
Долинському районі на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 23 грудня 2016 року
№152.
12.Про внесення змін до районної програми забезпечення функціонування Комунальної установи
"Трудовий архів Долинського району" на 2018-2022 роки
13.Про районну програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Долинському районі
на 2 0 1 8 - 2 0 2 0 роки.
14.Про ініціювання питання щодо безоплатної передачі у спільну власність територіальних громад
міста, селища та сіл району дошкільних навчальних закладів з комунальної власності міста.

