ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
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засЦання поgliйпоi Koмicii райопноi рsдп з пптапь промпсJtовосгi, ком},Еальпого
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голова постiйноi koMicii

К. Руденко

Секретар

L Вербицька-Зузу

рлйо_ннл рддд
долинськА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питаЕь промисJIовостi, комуна-rrьного господарства,
реryляторноТ попiтики, пiдприемництва та торгiвлi

рIшЕнIlя
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лютого 2019 року
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м,Долинська

Про перелiк питань, якi плавуеться розглянри
па тридцягiй cecii районItоi ради сьомого скликапвя
Розглянувши та обговоривши проекпr pimeвb райояЕоi ради з пит?lнь, що пропоя),ються
на розгJrяд тридцятоi cecii районвоi ради сьомого скJIикдIня,
постiйна комiсiя ВиРIШИЛА

:

РекомендуваTи головi райошlоi ради виЕести Еа розгляд тридцягоi cecii Долинськоi
питання:
районноi ради сьомого скликatння наступнi

l,Про встановлевня меморiальЕоi дошки Гордiевку Олексавдру Борясовичу,
2.Про ввесепня змiп до рiшенвя районноi ради вiд 18 грулпя 2017 року },l!3lб "Лро
райоriнпй бюджет на 2018 piK",
3.Про Комплексву Програму цiльового ЗабезflеченЕя прпзову громадяв Украiпи на строкову
вiйськЬву службу, BittciKoBy службу за контр том, Еа Il.вч.lльнi збори, з тмтань мобiлiзацii та
пр"писки юнакiв лО призовЕоi дiльЕицi Еа територii ДоJtиЕського райоIrу Еа 2019-2021 роки,
4,Про затвердженЕя райоЕвоi ltiльовоi програми територiальноi оборони ДолиЕського
району на 20Iq-2020 роки.
5.Про програму створеЕltя яа базi Долинського районЕого вiйськового KoмicapвTy
тер"rорiаповогЪ ц"Нтру комIlлект}вЕшttя та соцiа,T ъяоi пiдтримки на 2019 piK,
населеlпiя
6 Про вяесення змiн до районцоi комплексцоi програми соцiальпого захисту
райову па 2018-202l роки,
7.П!о внесевня змiн до програми екоЕомiчного i соцiального розвитку Долинського райоtrу
па 20l9 piK.
8,Про вяесеппя змiп до рiшевня районItоi радЕ вiд 21 грудпя 2018 року Ne469 "Про
райоЕIrий бюджет Еа 2019 piK',
9,Про реоргавiзацiЮ Допшlськоi цеЕтра,,1ьяоi районIrоi лiкарЕi IIUшхом перетворення у
Ко"уЙ"r" векомерцiйне пiдприемствО ",Щолинська центра,пьна районна лiкарпя Доливськоi

'

рйоЕноi ради"

голова постiйпоi koMicii

К. Рулепко

ДОЛШIСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань промисловостi, коIчrуIrального господарства,
реryпятoрноi полiтики, пiдприемництва та торгiвлi
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лютого 2019 року
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По лиспr, що цадiйш,lи яа розгляд постiйяоi KoMicii
заслукавши та обговоривши листи, що надifuшш Еа розгляд постiйпоi r<oмicii,
цостiйлrа KoMicй

ВИРIШИJИ

:

Листи, що ЕадiйIшIи на розгляд постйвоi Koмicii:
- Головного редактора редакцii ,Щолиuського райовпого радiомовленяя вiд 9 оi,пrя 2019 року
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-

r,Про впдiлення коштiвu

;

Головltого ред€Iтора редакцii Долпlського райоввого радiомовлення вИ 10 сiчriя 20l9 року
Nаб стосовно фlнаясовоl дlяльвостl лцдприсмстваi

- Фiнаясового упраэлiнtlя районноt державноi' алм iHicTpauii. вiл 14.0],20l9 року No02-13'70
l спецlаIьного ФондвDi
"Про обсяг залишку KoIгTlB загаJБного
- Рiшепвя КiровоградськоТ обласrrоТ рада вiл ll груляя 2018 року N9 594 (Про_регiова,,lБЕу
програму розвиткУ малого та середЕього пiдлрисмЕицгва у KlpoвoФaJlcbкrи ооласт Еа
2019-202l роки>

взяти до вйома.
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