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Секрегар постiйноi KoMicii

Т.Якименко

ДОЛИНСЬКА

РАЙОННА

РАДА

КIРОВОГРЛДСЬКОI ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноi рали з питань бюджету, фiнансiв, iнвестицiй
власностi та приватизацii

рIшЕння л!

вiд

,

/
м.,,Ц,олинська

7 червня 2017 року

Про лист .Щолинськоi районноi державноi адмiнiстрацii
вiд 16.05.2017 року Nэ 0l-28/107/2 "Про вiдсутнiсть в
перелiку нерухомого майна"

вiд
Розглянувши та обговоривши лист ,Щолинськоi районноi державноТ адмiнiстрацii
майна" , засл}хавши
16.05.2017 рЬку Ш 01-28l;1oj12 "про вiдсlтнiсть в перелiку нерр{омого
Г.в. rцодо
пояснення iono"no.o лiкаря .щолинськоi центра.тьнот районнот лiкарнi Григоренко
майна, балансоутримувачем якого е центральна районна
списанн
чае, що питання списання майна спiльноi власностi

лiкарня,
терrцор

ща та сiл району регламент}tоться рiшенням районноТ рали

та
вiд 29 квiтня 2011 року Nч 105 "Про затвердження положень про порядок вlдчуження
та сiл
порядок списання майна спiльноi власносrl територiальних громал MicTa, селица
району".

2015 року Nэ 459 "Про Порядок
рrшення районноi ради вiд 31 березня
{установами. орiанiзаuiями. пiдприсмствами) спiльноi власностi
MrcTa! селища та сiл району " дотримання порядку списання майна
т
законодавства
об'сктiв спiльноi власностi згiдно з вимогами рiшень районноi рми та чинного
випадку та
забезпечуе районна державна адмiнiстрацiя, чого не було злiйснено у даному
привело до недотримання вимог рiшень районноi рали,
вiд
постiйна комiсiя взяла до уваги копii листiв .щолинськоi райлержалмiнiстрачii
акта
l9.02.20lб рокУ Nч О|-оgl22lз "Про надання ДозВолУ на списання майна" та копiю
булiвель гiражiв та сараiв, якi знаходяться на територii ,ЩолинськоТ
липня 2015 року, наданi головнм лiкарем ,Щолинськоi
iKapHi вiд
KapHi Григоренко Г,В,

у

li

Виходячи з вищезазначеного, постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:

Рекомендувати головi районноi державноi адмiнiстрацii. пр_овести .службове
розслiДУваннятароЗГлянутипитанняпритягненнядодисциплlнарноlВlДпоВIдалЬностr
'прuцiurrпi"
виконання норм рiшень
райлержалмiнiСтрачii, якi не забезпечили дотримання
порядок списання майна майна спiльноi власностi

р
т

Сtл раИОНу.
iнвестицiй
у комiсiю з питань бюджету, фiнансiв,

власностl та приватизацrl.

голова постiйноi koMicii

В.Майборола

,

ДОЛИНСЬКА

кIровогр

РЛЙОННА РАДА

cbкoi оБлАстI

Постiйна комiсiя районноi ради з питань бюджету, фiнансiв, iнвестицiй
власностi та приватизацii

рIшЕння

вiд

,

лъ,-1

7 червня 2017 року

м..Щолинська

Про проект рiшення районноi ради "Про надання згоди
на передачу об'ектiв з державноТ власностi у спiльну

власнlсть територiаrrьних громад MicTa, селища та сiл району"

Заслухавши iнформацiю Алексеевоi Т.О., начальника вiддiлу економiчного
розвитку та iнфраструктури райдержадмiнiстрачiТ, розглянувши та обговоривши
проект рiшення рiшення районноi ради "Про надання згоди на передачу об'ектiв
з державноi власностi у спiльну власнiсть територiальних громад MicTa, селища
та сiл району",
постiйна комiсiя вирiшила:
I.Рекомендувати
районнiй державнiй адмiнiстрацii викласти
вищезазначений проект рiшення в новiй редакцii:
"Вiдповiдно до пункту 32 частини першоi cTaTTi 43 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве
самоврядування в УкраiЪi>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2l вересня l998 року

Nч 1482 "Про передачу об'ектiв права державноi та комунальноi власностi", враховуючи лист
Головного управлiння статистики у Кiровоградськiй областi вiд 30 березня 20l7 року }Ф 10-

l178, подання районноТ державноi адмiнiстрацii та з метою забезпечення оформлення
процесу перелачi адмiнiстративноТ булiвлi, гаража та земельноТ дiлянки у вiдповiдностi до
вимог чинного законодавства, районна рала ВИРIШИЛА:
1,Надати згоду на передачу об'сктiв з державноi власностi у спiльну власнiсть
територiальних громад MicTa, селища та сiл району без можливостi пода,тьшого вiдчуження у
приватну власнiсть, а саме - адмiнiстративноi будiвлi загальною площею 843,8 м2 та fаража 20,8 м2 (згiдно з технiчним паспорiо, лiт "1 " та "В" вiд 23.04.2002 року, виготовленим
.Щолинською дiльницею Кiровогралського обласного об'сднання бюро технiчноi
iнвентаризачii, свiдоцтво на право власностi вiд 21 червня 2005 року }lЪ 2S2), земельноi
дiлянки площею 0,1020 га, кадастровий номер 352l910100:08:003:0024), якi розташованi за
адресою: м. !олинська вул. Соборностi Украiни, буд. 20, та перебувають на ба.пансi
Головного управлiння статистики у Кiровогралськiй областi.

2.В разi

передачi об'сктiв,

якi

розташованi

за адресою: м.

.Щолинська,

вул. Соборностi УкраiЪи, буд. 20, з державноi у спiльну власнiсть територiальних r,ромад
MicTa. селица та сiл !олинського району:
використовувати iх виключно за цiльовим призначенням. а саме: для розмiщення
пiдроздiлiв бюджетних органiзацiй та комунaцьних закладiв та установ, якj не забезпеченi
власними примiщеннями та вiддiлу статистики у !олинському районi, вiдповiдно до норм
чинного законодавства та рiшень районноi ради:

'.ono

.r,ilННТdffitr#:}'i#r"}:'",Т;Ёi;

прп.riщеннi адмiнiсцативноi булiыri, яку вона за.firrrае, TepMiHoM на 10 poKiB,
з.i{чдi"пч* че iiше"*, Головному управлiнню статистики у Кiрвоградськiй областi.
4.Контроль за виконанням ланого рiшення покJIасти на постiйну комiсiю районноi радt
з rпттань бюджету, фiнансiв, iнвестицiй, власностi та приватизацii"'

'

II.Рекомен.ryвати юловi районноi ради виIrесм дzrне питанЕя на розгJIяд
шiстнадцятоi cecii в разi врахуванЕя райоЕною державною адмiнiстрацiею
пропозицiй, з lначених в pimeпHi поч:iйноi Koмicii.
голова постiйЕоi koмicii

В.Майборода

ДОЛИНСЬКА

РЛЙОННА РАДА

КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноi ради з питань бюджеry, фiнансiв, iнвестицiй
власностl та приватизацll

,

рIшЕння Лъ-5
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7 червня 2017 року

м.Щолинська

Про проект рiшення "Про прийняття у спiльну
власнlсть територlальних громад Mlcтa, селища
та сiл району, змiну складу засновникiв та
перейменування,Щолинськоi дитячо-юнацькоi спортивноi школи"

Розглянувши та обговоривши проект рiшення рiшення районноi ради "Про
прийняття у спiльну власнiсть територiальних громад MicTa, селища та сiл
райqну, змiну складу засновникiв та перейменування Щолинськоi дитячоюнацькоi спортивноi школи ", заслухавши iнформачiю з даного питання,
постiйна комiсiя вирiшила:
I.Рекомендувати районнiй лержавнiй адмiнiстрацii викласти назву та текст
проекту рiшення в наступнiй редакцii:
"Про прийнятгя у спiльну власнiсть територiмьних громад MicTa, селища
та сiл району та змiну складу засновникiв .Щолинськоi
дитя чо-юнацькоТ спортивноТ ш коли

Керуючись ст,ст. 43, 60 Закону Украiни ,,Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi", Законом Украiни ,,Про передачу об'ектiв права державноt та
комунальноi власностi", рiшення районноi ради вiл 29 квiтня 2011 року JФl05
<Про затвердження положень про порядок вlдчуження та порядок списання
майна спiльноi власностi територiальних громад MicTa, селища та сiл району> та
враховуючи пропозицii .Щолинськоi районноi державноi адмiнiстрацii,
районна рала ВИРIШИЛА:

1. Надати згоду на прийнятгя у спiльну власнiсть територiальних громад
MicTa, селища та сiл району .Щолинськоi дитячо-юнацько'{ спортивноl школи.
2. Рекомендувати районнiй державнiй адмiнiстрацiТ:
передачу здiйснити вiдповiдно рiшення районноi ради вiд 29 квiтня 2011
року Nэ105 <Про затвердження положень про порядок вiдчуження та порядок
списання майна спiльноi власностi територiмьних громад MicTa, селища та сiл
району>;

пiсля завершеЕня цроцесу передачi внести змiни до перелiку майна спiльцоi
власностi територiальних громад MicTa, селища та сiл району.
3.Висryпити засновником,Щолинськоi дитячо-юнацькоi спортивноi школи.
4.Рекомендlвати районнiй державнiй адмiнiстацii розробити та подати на
чергову сесiю рйонноi ради Статут .Щолинськоi дитячо-юнацькоi спортивноi
школи в новiй релакцii.
5. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю районноi
ради з питань бюддету, фiнансiв, iнвестицiй, власностi та приватизацii".
II.Рекомендувати головi районноi ради винести дане питання на розгляд
шiстнадцятоi cecii в разi врахування районною державною адмiнiстрацiею
KoMlcll.
пропозицrи, зазначених в рlшеЕнl цостl

голова постiйпоi koMicii

В.Майборода

ДОЛИНСЬКА

кIровогр

РАИОННА

РАДА

CЬKOI ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноi ради з питань бюджеry, фiнансiв, iнвестицiй
власностi та приватизацii
РIШЕННЯ
вiд

Лъ

,

У

7 червня 20l 7 року

м..Щолинська

Про перелiк питань, якi планусться розглянути
на шiстнадцятiй cecii районноi ради сьомого скликання

Заслухавши iнформачii вiдповiдальних працiвникiв, розглянувши
обговоривши проекти рiшень районноt ради з питань, що пропонуються

на

розгляд шiстнадцятоi cecii районноi ради сьомого скликання,

постiйна комiсiя ВИРIшИЛА

I. Рекоменлувати головi районноТ ради винести на розгляд шiстнадцято'ia
ceciT районноi ради сьомого скликання наступнi питання:
1.Про внесення змiн до плану роботи районноi ради на 2017 piK

2,Про виконання районного бюджету за сiчень - березень 2017 року.
3.Про хiд виконання Комплексноi районноТ програми запобiгання та
реаryвання на надзвичайнi ситуацii техногенного та природного характеру у
Щолинському районi на 2016 - 2020 роки.
4.Про хiд виконання районноi комплексноi програми соцiального захисту
населення раЙону на 2014-2017 роки.
5.Про хiд виконання районноi цiльовоi програми "Вчитель" на перiод з 20l4
до 2020 року.
6.Про хiд виконання районноi комплексноi програми с цiальноi пiдтримки
сiмей загиблих учасникiв антитерористичноi операцii, вiйськовослужбовцiв i
поранених учасникiв АТО та вшанування пам'ятi загиблих на 2014-2020 роки

7.Про хiд виконання районноi

про ами

розвитку та пiдтримки ммого i

середнього пiдприсмництва у,Щолинському районi на 2016-2020 роки.
8.Про внесення змiн ло районноi Програми розвитку та пiдтримки малого i
середнього пiдприемництва в,Щолинському районi на 2016-2020 роки
9.Про внесення змiн до районноТ цiльовоi соцiальноi програми оздоровлення
та вiдпочинку дiтей на перiод до 20l7 року,
Перелiку об'сктiв (установ, органiзацiй,
10.Про внесення змiн
пiдприемств)спiльноi власностi територiальних громад м'ста, селища та сiл

до

раиону.

11.про укладення контракту з головним лiкарем Комунального закладу
"[олинський районний центр первинноi медико-санiтарноi допомоги".

12.Про реорганiзацrю шляхом перетворення культурно-дозвlлл€вого центру
у Комунальний заклад "Культурно-лозвiллсвий центр .Щолинськоi районноi
ради"
13.Про реорганiзацiю шляхом перетворення,Щолинськоi районноi школи
мистецтв у Комунальний заклад "Районна школа мистецтв ,Щолинськоi районноi
ради".
14.Про реорганiзацiю шляхом перетворення !,олинськоi районноi дитячоi
музичноi школи у Комунальний заклад Районна дитяча музична школа
.Щолинськоi районноi ради ".
15.Про реорганiзачiю шляхом перетворення районного Булинку культури у
Комунальний заклад "Районний Булинок культури .Щолинськоi районноi ради",
16.Про реорганiзацiю шляхом перетворення .Ц,олинськоi районноТ бiблiотеки
для дорослих у Комунальний заклад "Районна бiблiотека для дорослих
.Щолинськоi районноi ради ",
1 7.Про реорганiзацiю шляхом перетворення,Щолинськоi
районноi бiблiотеки
для дiтей у Комунальний заклад " Районна бiблiотека для дiтей .Щолинськоi
районноi ради ".
18.Про органiзацiю харчування дiтей в навчальних закладах району.
19.Про перейменування I-{eHTpy дитячоi та юнацькоi творчостi ,Щолинського
району Кiровогралськоi областi та змiну складу засновникiв.
20.Про створення
результатi перетворення Комунального закладу
"Мiжшкiльний навчально-виробничий комбiнат Щолинськоi районноi ради" та
змiну складу засновникiв.
21.Про визначення Комунального закJIаду "Навчально-виховний комплекс
"!,олинська гiмназiя
загальноосвiтня школа I-III ступенiв ЛЬ3 Долинськоi
районноi ради" опорним та створення його фiлiй.
22.Про визначення Комунального закладу
.Ц,олинська загмьноосвiтня
школа I-III ступенiв Nэ4 .Щолинськоi районноi ради" опорним та створення його
фiлiй.
23.Про затвердження технiчноi документацii по нормативнiй грошовiй
оренду Прилiпку О.В. для
оцiнцi земельноi дiлянки, наданоi
рибогосподарських потреб, загапьною площею 18,6024 га.
24.Про затвердження технiчноi документацii по нормативнiй грошовrй
оцiнцi земельноi дiлянки, наданоi в оренду Зибiнiй О.В. для рибогосподарських
потреб, заг€lJIьною площею |2,З2|6 га.
25.Про затвердження технiчноi документацiI по нормативнiй грошовiй
оцiнцi земельноТ дiлянки, наданоi в оренду ФГ <Степове-5> загальною площею
З2,20 rа,
26.Про затвердження технiчноi документацii з нормативноi грошовоТ оцiнки
земельноi дiлянки наданоТ в оренду ПСП "Гарт" зага,льною площею З8,0000 га
27.Про затвердження технiчноi документацii з нормативноi грошовоi оцiнки
земельноi дiлянки, яка перебувае в оренлi СФО"Агат" загаJIьною площею
15,1111 га
28.Про внесення MiH до списку присяжних .Щолинського районного суду
Кiровоградськоi областi.
29.Рiзне.

"

в

-

"

в

)

врахуванвя субrеrrтом подання - райлерясалмiнiстрацiею
пропозпшiй постiйпоi koMicii до проеlсгiв рiшень, впнести на розгляд
шiстнадцятоi cec[i районноi ради сьомого скпшкання питання:
l.Про н4дання згоди Еа передачу об'екгiв з державноi власностi у спiльну

ш.

В разi

власнiсть територiЕлльtlих громад MicTa, селища та сiл району.
2,Про прийняття у спiльну BrracHicTb територiЕulьних громад MicTa, селища та
сiл райЬку ia змiку скпаду засновникiв .I[олинськоi дитячо-юнацькоТ спортивноi
школи.

t

F
t

голова постiйноi koMicii

В.Майборода

укрАiнл
ДОЛИНСЬКА

РАЙОННА

РАДА

кIровогрмськоi оБлАстI

Постiйна комiсiя раЙонноi радп з питань бюджеry, фiнансiв, iнвестшцiй
власностi та приватизацii
РIШЕНIIЯ N9

вiд

7 червня 2017

,

Л

року

м,Долинська

Про лист головного редактора
редакцii,Щолинського раЙонного радiомовлення
вiд 22 травня 2017 рокУ JФ 41 "Про видiлення коштiв"

розглянувши та обговоривши лист головного редактора редакц11
2017 року Nч 41 "Про
.Щолинського раЙонного радiомовлення ъiд 22 травня
видiлення коштiв", постiйна комiсiя вирiшила:

Рекомендувати райдержадмlнlстрац11 за пiдсумками роботи за I пiврiччя 2017
року розглянути можливiсть видiлення додаткових коштiв на фiнансову
пiдтримку комунального пiдприемства Редакцiя .Щолинського районного
радlомовлення.

голова постiйноi koMicii

В.Майборода

ДОЛИНСЬКА

РАЙОННА

РАДА

КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноi ради з питань бюджету, фiнансiв, iнвестицiй
власностl та приватизацll

рIшЕння л}

вiд

,

,.,

7 червня 2017 року

м.Долинська

Про ефективнiсть використання майна спiльно't власностl
територlальних громад Mlcтa, селища та сlл раиону

Заслухавши iнформачiю Алексеевоi Т.О,, начальника вiддiлу економiчного
розвитку та iнфраструктури райдержад iнiстрацii, розглянувши та обговоривши
лист райдержадмiнiстрачii вiд 0б.06.2017 року Ns 0|-28l11912 "Про
ефективнiсть використання майна", постiйна комiсiя вiдмiчае, що вiдповiдно до
рiшення вiд 18 грудня 1998 року Nэ 87 "Про делегування районнiй державнiй
адмiнiстрачiТ повноважень по управлiнню об'сктами спiльноТ власностi
територiальних громад MicTa,, селища
району" делеговано районнiй
державнiй адмiнiстрацii повноваження по управлiнню об'ектами спiльноi
власностi територiальних громад MicTa, селища iсiл району без права володiння
розпоряджання. Вiдповiдно до рiшення районноi ради вiд 31 березня
2015 року Jф 459 "Про Порядок управлiння об'ектами (установами,
органiзацiями. пiдприсмствами) спiльноi власностi територiальних громад MicTa,
селища та сiл району " районна державна адмiнiстрацiя здiйснюе заходи щодо
використання майна комунальних пiдприемств, установ,
ефективного
органlзацlи, що наJIежать до спiльноi власностi територiальних громад.
Райдержадмiнстрачiсю в поданiй iнформацii висвiтлено тiльки питання щодо
здачl в оренду маина спlльноl власностl територlальних громад мlста, селища та
сiл району. KpiM того, у поданiй iнформачii вiдсутня конкретизацiя основних
числових показникiв, якi б реально вiдображаrrи стан надходжень вlд здачl в
оренду майна.
В iнформачii вiдсутнi данi цодо аналiзу та монiторингу ефективного
використання спiльного майна, списання, вiдчуження, передачi з балансу на
балансу та проведення iнвентаризацii майна.
Виходячи з вищезазначеного постiйна комiсiя вирiшила:
1.Iнформачiю Алексеевоi Т.О., начшьника вiддiлу економiчного розвитку та
iнфраструктури р.айдержадмiнiстрацii про .ефективнiсть використання майна
спlльноl власностl територtа,,lьних громад MlcTa, селища та сlл раиону взяти до
вlдома.
ii. звернути увагу на .якiсть пiдготовки
2.Район н iй державнiй адмtнt
п
oi
KoMicii детальну iнформацiю "Про
та
надати
до
документlв
ефективнiсть використання майна\{ф но1 власност територlальних громад
MicTa, селища та сiл району".
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