ДОЛИНСЬКА РАЙОННД РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
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Голова поФiйпоi KoMiciI

В.Мsйбородп

СекрФер поgгiйноi Koмicii

с.соколепко

yKPAIHA
ДОЛИНСЬКА

РАЙОННА

РАДА

КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя райопноi ради з питань бюлжеry, фiнансiв, iнвестичiй
власностi та приватизацii

РIШЕННЯ

,

J\Ъ У

вiд{березня 20l8 року

м..Щолинська

Про проект рiшення "Про встановлення розмiру

посадового окJIаду директору Комунального пiдприемства " СТА.ЩIОН
"КОЛОС" Долинськоi районноi ради" та внесення змiн до його струкryри i
чисельностi"

Розглянувши та обговоривши проект рiшення"Про встановлення розмiру

посадового окладу директору Комуна,Tьного пiдприсмства'СТАДIОН
*КОЛОС"
,ЩолинськоТ районноi ради" та внесення змiн до його струкryри i
чисельностi", заслухавши iнформашiю з даного питання, постiйна комiсiя
вiдмiчас, що пункт l постановляючоi частини проекту рiшення не вiдповiдас
Порядку управлiння об'сктами спiльноТ власностi територiмьних громад MicTa.
селища та сiл району, затвердженого рiшенням районноi ради вiл З1.0З.2015
року та Статуту Комуна_льного пiдприемства" СТАДОН "КОЛОС" .Щолинськоi
районноi ради", затвердженого рiшенням районноi ради вiд 23 грудня 20l б року
N9 177.

Виходячи з вищезазначеного, постiйна комiсiя вирiшила:
l, Рекоменлувати райлержалмiнiстрацiТ викласlи назву та
рiшення в наступнiй редакцii:

зviсr

проекту

Про внесення ]MiH до структури i чисельносгi

Комуямьпого пiдпри€мства

"СТАДIОН "КОЛОС" Долинськоi райоЕноi ради"

Вiдповiдно до закону Украiни "Про мiсцеве самоврядувавня в Украiпi", розглянувши
пропозичii районноi лержавноi a,lMiHic грачii.
районна рала ВИРIШИЛА:
1. Затвердити структуру i чисельнiсть КомунальноIо пiлприсмства "СТА,ЩIОН "КОЛОС.Щолинськоi районноi ради" згiдно з додатком
2. Визнатп таким, цо втратив чиннiсть, додаток до рiшеппя районЕоi рали вiл 23 грудня
2016 року N9 177 "Про переймеяування комунального пiдприсмства "Стадiон "Колос",
затверджеЕня Статлу в новiй релакчii, структури i чпсельностi КомуЕального пiдприсмства
'СТАДIОН "КОЛОС" Долинськоj районrrоi ради" та призначення директора пiдпри€мства".
3, Контроль за виконанням даяого рiшепяя покласти на постiйну комiсiю районноi ради з
питань бюлжету, фiпансiв, iнвест[цiй, власностi та приватизацii.
Голова районвоi ради

1,Бондаренко

Додаток
до рiшевrrя райоцноi ради
2018 N9
вИ"

'

СТРУКIУРА

I

ЧИСЕЛЬНIСТЬ

Комунальпого пiдпрпсмства "СТА,ЩIОН "КОЛОС"
ДолпнськоТ paйorrнoi радп"
Посдда

Л! з/п
2.

з.
4.
5.
6.
,1,

8,
9.

Директор
головний спепiалiст
Iцсmуктоо з фiзкультури
головяt-rй б}тгалтер
Охороцнцк
техпощliвЕцк (постiйIrо)
Техпрацiвяик (з l5 квiпfi по 15 жовтня)
Робiтник (постiйЕо)
Робiтяик (з 15 квiтяя по 15 жовтвя)
Разом (постiйно)
Разом (з t5 квiтtlя по l5 жовтня)

Засryпник голови районноi рали

кlлькlсть

1,5

4
0,5

0,5

10

l1,5

л.Бабенко

2.РекомендуватИ головi раЙонноТ ради винести даниЙ проект рiшення на
розгляд двадцяТь другоI cecii раЙонЕоi ради в разi врахування рЙонною
iй, зазначених в даному pimeнHi.
державною адмlнlстрацrею пр
голова постiйноi koMiciT

В.Майборода

yKPAIHA
ДОЛИНСЬКА

РАЙОННА

РАДА

КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноТ ради з питань бюджеry, фiнансiв, iнвестицiй,
власностi та приватизацii

рIшЕння лъ.L
вiд

14

березня

20l8poKy

м.,Щолинська

Про проект рiшенпя <Про об'скти (установи, органiзачii, пiдприемства)
спiльноi власностi територiмьних громад MicTa, селица та сiл райояул

Розгляпрши поданий районною державЕою адмiнiстрацiсю проекI рiшеIiня (Про об'€кти
(усганови. орtанiзачii. пiдприсмсгва) спiльноi власностi rериlорiмьних громал MicTa. селиша
la сiл району,.. ]асл}вавши iнформачiю з даноlо пиIання начalльника вiддiлу економiчного
розвитку та iвфраструктури райдержадмiпiстрацi'i Алексесвоi Т. О., постiйна комiсiя вiдмiчас
наступЕе,

,[Iеобхiдпо привести у вiдповiднiсть до дiючих нормативних локуневтiв назви об'aкгiв
спiльноi власностi територiальних громад MicTa, селица та сiл райову, зазначеЕi у додатках 1
та 2 до рiшення.

Потребують виправлення неточностi та невiдповiдностi у вартостях об'ектiв спiльноi
власностi територiмьЕцх громад в додатку 2 до проекту рiшення
KpiM того в додатку 2
вiдс)тня пiдс}мкова строчка вiдхиленпя BapTocTi майна в порiвняннi з поперелнiм перrодом,
Виходячи з вищезазначеного,

.

постiйна комiсiя вирiшилаi
1.Рекомендувати районнiй державнiй алмiпiстрачii виправити вищезaвначенi недолiки та
ЕЕточностi в проектi рiшення "Про об'скти ( установи, ортанiзачii, пiдприсмства) спiльвоi
власносli теригорiальних rроvад Micra. селиша la сiл район)",
2 Рекомендувати головi районноi ради винести даний проект рlшення на розIляд двадцять

другоl cecll раионпоl ради в разl врахудрпня раиопною державною адмiпiстрацiею
пропозицlи, зазначених в даноNlу pllleнHr,

голова постiйноi koMicii

В.Майборода

ДОЛИНСЬКА

РАЙОННА

РАДА

КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноi радш з питань бюджеry, фiнансiв, iнвестпцiй,
власностi та приватизацii
РIШЕННЯ лъJ
вiд

14

березня 2018 року

м, Допинська

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

Засл)яавши iнформацii вiдповiдмьних працiвникiв райлержадмiнiстрацii. розглянувши та
обговоривши проекти рiшень районноI ради з питань, що пропонуються ва розгляд двадIцть
другоi cecii районно1 ради сьомого скликання, постiйна комiсiя ВИРIШИЛА
I. Рекомендувати головi рдйонноТ ради винести на розгляд двадцять другоi cecii районноi
радп сьомого скликання насryпвi пптання:
l, Про внесення змiн до рiшення районно] ради вiд l0 грудня 2015 року JYч 9 "Про обрання
постiйних комiсiй Доливськоj районноТ ради сьомого скликання",
2.Про внесення змiн до Регламенту ДолинсъкоТ районноi ради сьомого скликання
З.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 29,03,2017 року N9 203 ''Про Порядок
пiлготовки проекt iB рiшень ДолинськоТ районно]' ра!и",
4.Про звiт про виконання плану роботи районноi рали на 20l7 piK,
5,Про звiт постiйноi Koмicii районноi радй з питань бюджету, фiнансiв, iнвестицiй, власностi
та приватизацii.
6.Про звiт постiйноТ KoMicii районноj ради з питань промисловостl, комунчшьного
lосподарства. реryля,lорноi полilики. пiдпри(vництва,lа,lорl iвлi,
7 Про ,Bit постiйноi Kovicii районноi ради з пигань дiяльностi ради, реглаvенг). законносгi.
запобiгання та протидii корупцiТ,
8,Про звiт постiйноj KoMicii районноi радй з питань агропромислового комплексу, земельних
вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiонального використаннJI природних pec}?ciB.
9,Про звiт постiйноi KoMicii районноI ради зсоцiальнихта ryманiтарних питань,
l0.Про звiт голови районноТ ради,
l l,Про звiльнення Бельськоi Г,С, з посади директора Комунального закладу "Районна школа
мистецтв Долинськоi районноi ради".
12,Про призначення Щемченко LA. на посаду директора Комунального закладу "Долинська
загмьноосвiтвя школа 1-1lI ступенiв Ne l Долинськоi районноi радй",
lJ.Про внесення зм iH до рiшення районноi ради вiд23 грудня 20l б року Ns l64 "Про районну
цiльову соцiальну програму розвитку фiзичноТ культури i спорту на 20l7-2020 роки",
14,Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грудня 20lб року N9 174 "Про районний
бюджет на 20l7 piк"
l5,Про виконання районного бюджету за 20l7 piK.
l6,Про хiд виконання районноi профами профiлактики та боротьби зi злочиннiстю в
Долинському районi на 20l7-2020 роки, затвердженоi рiшенням районноI ради вiд 21.12.20lб
року J,[e l52.
l7,про виконання районноi коvплекснот програми соuiального захисry насе''lення району на
20l4-2017 роки, затвердженоI рiшенням районноi рали вiл 27.12.20lЗ року Ne 23l.
l8.Про реорганiзацiю Комунального закладу "Долинський районний центр первинноJ медикоcaнiTapнoi допомоги" шляхом перетворення у Комунмьне некомерчiйне пiдприсмство " Цент
первинноi медико-санimрноi допомоги Долинськоi раЙонноТ ради ",
:

19.Про делеryвання предсmвникiв до складу госпiтальноТ ради Кропивницького госпiталъного
окрулу,
20, Про звiт головного редактора КП Редакцiя ,Щолинського районного радiомоsлення лро
фiнансово-господарську лiяльнiсть пi.априемства у 2017 роцi,
2I Про за,iвердження районно-t програми розвитк} дошкiльноТ. загальноТ середньоi.

позашкiльноi освiги на 20l8-202l роки,
22,Про виконання програми економiчного iсоцiального розвитку ,Щолинського району на 20l7
piK,
2].Про внесення зMiH 1а доповнень до програvи еконоviчноlо i сочiмьного розвигк1
Долинською району на 2018 piK,
24.Про внесення }MiH до районноl програvи аiяльностi коv}нальноlо пiлприсvсlва релакчiя
Долинського районного радiомовлення на 20I7-2020 роки,
25,Про внесення змiн до районноI комплексноl програми соцiального захисry населення
району на 20l8-201 роки,
26Про програму висвiтлення дiяльностi орланiв виконавчоi влади в друкованих засобах
масовоi iнформачii .Щолинського району у 2018-2020 роках .
27,Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грулня 20lб року N! 152,
2t.Про затверддення районноi програми реконструкцii (вiдновлення) мереж зовнiшнього
освiтлення населених пунктiв Долинського району на 2018-20l9 роки,
29.Про внесення змiн до рiшення районноТ ради вiд l 8 грудня 2017 року Л9 3 lб "Про районний
бюджет на 20l8 piK",
ЗO,Про затвердження технiчноi документацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi ]емельноi
дiлянки для ведення товарноло сiльськогосподарського виробництва! наданоi в ореrцу ПСП
"зАРIчнЕ", загальною площею 9,6000 га.
31.Про затверд2кення технiчноi документацij по нормативнiй Фошовiй оцiнцi земельноТ
дiлянки для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва, надано] в оренду ПСП
"ЗАРIЧнЕ", загальною площею 34,9566 га.
З2Лро затвердження технiчноi документацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноi дiлянки
для ведення товарного сlльськогосподарського виробництва, наданоi в оренду ПСП "ЗАРIЧНЕ",
загальною площею 38.З846 га,
JЗ,Про залвердження технiчноi докуvенгацij про норvа,lивн} Фошову оцiнку земельноi
дiлянки, що надана в оренду СТОВ "Зоря" для ведення товарного сlльськогосподарського
виробництва, загальною площею 1,5468 га пiд господарськими будiвлями i дворами.
J4Про затвердженнl технiчноТ документацii про нормативн} грошову оцiнку ]емельно'.l
дiлянки, що надана в оренду ФО-П Пiловцю Василю Iвановичу для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва! загальною площею 22,2014 га рiллi.
35.Про затвердження технiчноТ документацi'i по нормативнiй грошовiй оцiнцi земсльноТ
дiлянки, наданоI в оренду ФГ "Степове -5" для ведення товарного сiльськогосподарського
виробниц,] ва загмьною плошею J2.20 га рiллi,
36.Про затвердження технiчноi документачiI по нормативнiй Фошовiй оцiнцi земельвоi
дiлянки Ns282, що належала гр,Тимошенко Неонiлi IBaHiBHi для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальнаю площею 6,3487 га рiллi,
.}7.Про загвсрдженtlя технiчноi док)менlачi-l про норvативну грошов) оцiнк) ]еvельноi
дiлянки, що надана в ореtцу Томiленку В,Д, для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва, загмьною площею 51,5438 га рiллi
38, Рiзне,
II. В разi врахуваппя суб'aктом подання - райдержадмiнiстрацi€ю лропо]ицiй постiйлоi
Koмicii до проекту рiшення, винести на ро]лляд двадцять другоТ cccij районноi ради сьомого
сlсликання питапня:
Про внесення змiн до структури i чисельностi Комунального пiдприемства "СТАДIОН
"КОЛОС" Долинськоi районноi ради".
Про об'екти (установи, органiзачii, пiдприсмства) спiльноi sласностi територiальних громад
Micтa, селища та сiл району,

Голова постiйноТ KoMiciT

В,Майборда

ДОЛИНСЬКА

РАЙОННЛ РАДА

КIРОВОГРАДСЬКОi ОБJIАСТI

Постiйна комiсiя районноi ради з питань бюдlкеry, фiнансiв, iнвестицiй
власностi та приватизацii
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вiд
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березня 2018 року

м.,Щолинська

Про дитячий шжово-шашковий клуб "Пiшачок"

Розглянувши листи Голови ради ФедерацiТ шахiв i шашок .Щолинського
району Чижикова О.А. (Bx,02.02.20l8poKy) щодо пiльг для дитячого шаховошашкового клубу "Пiшачок",
деп).тата районноi ради Гайдука I.0. вiд
IЗ.02.2018 року щодо встановлення пiльг дитячому шахово-шашковому клубу
"Пiшачок"постiйна комiсiя вирiшила:
Направити данi листи районнiй державнiй адмiнiстрацii для розгпяду та
вжиття заходiв щодо встановлення пiльг дитячому шахово-шашковому клубу
"Пiшачок"
Про результати повiдомити постiйну комiсiю до 23 березня 20l8 року.

голова постiйноi ком icii

В.Майборода

ДОЛИНСЬКА

РАЙОННА

РАДА

КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноi ради з питань бюджету, фiнансiв, iнвестичiй
власностi та приватизацiТ

,

рIшЕння м .'
вiд 14 березня

2018 року

м.,Щолинська

Про писти, якi надiйшли до KoMlcli
Розглянувши та обговоривши листи, якi надiйшли на розгляд KoMicii,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:
l.Звiт про роботу головного редактора КП Редакцiя газети ",Щолинськi
новини" Кащссва В.Ю. взяти до вiдома.
2. Рiшення Кiровоградськоi обласноi ради вiд 22 rрудня 2017 року Nч 40З
"Про стан виконання КомппексноТ програми профiлактики злочинностi в
Кiровогралськiй областi на 2016-2020 роки" взяти до вiдома.
з. Листи:
- голови ради районноi органiзачii BeTepaHiB УкраiЪи Почапського М.К. вiд
05,02,20l8 року щодо видiлення коштiв на виконання статутноi дiяльностi
районноТ органiзацii BeTepaHiB розглянуто. В проектi рiшення щодо внесення
змiн до районного бюджеry на 2018 piK передбачено 75 тис.грн.;
- головного редактора редакцii ,Щолинського районного радiомовлення: вiд 2l
грулня 2017 року Nэ l l9"Про видiлення коштiв";
вiд 17 сiчня 20l8 року Nч l4 "Про видiлення коштiв";
вiд 09 лютого 2018 року Л! 20 "Про видiлення коштiв" розглянуто,
В проектi рiшення щодо внесення змiн до районного бюджету на 2018 piK
передбачено 410 тис.грн;
вiйськового комiсара,Щолинського районного вiйськового KoMicapiaTy
Кононюка О.М. вiд 19 сiчня 2018 року N9 l07 щодо видiленttя коштiв
розглянуто, В проектi рiшення щодо внесення змiн до районного бюджету на
2018 piK перелбачено 55 тис,грн.
- директора професiЙно-технiчного училища ЛЪ 36 смт.Нов .9р9дка Ветрова
О,М. щодо полiпшення матерiа_льно-технiчноТ бази ПТУ розглянуто.
В проектi рiшення щодо внесення змiн до районного бюджеry на 2018 piK
передбачено 150 тис.грн.
- голови районноТ органiзацii УСВА Гронта М.Ю, (вх,20.10.2017 року) про
видiлення коштiв для лроведення захолiв розглянуто.
В проектi рiшення щодо внесення змiн до районного бюджету на 2018 piK
передбачено - 29 тис.грн.

-

Голова постiйноТ KoMiciT

В.Майборода

КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноI ради з питань бюдrкету, фiцансiв, iнвестицiй
власвостi та приватизацii

,

рIшЕння Jli }э

вiд

14 березня 2018 року

м.Долинська

Про ефекплвнiсть використмня мдйЕа спйьпоi власЕостi
територiмьвих громад MicTa, сеrоцца та аiл райову

Засл}.(авши та обговоривIцц iпформачiю Алексеевоi ТО., пачальника вilпl-пr
економiчного розвrrтку та iнфраструкгури райлеря<алмiвiстрачii, розглянувши лист
райлертсалиiнiстраuii ЕИ 07.0З.2018 року N9 01-28/45/l "Про ефективнiсть використаннq
майна спiльвоi власвостi територiапьяж ФомаJI Micтa, селиша та сiл рйову", постiйна
комiсiя впрiшила:

Iнформацiю Мексе€воi Т.О., начальника вiддiлу екояомiчного розвитку та
iнфрастр}.lсгури райдержqшiЕiстрацii пр сфекливвiсть використаняя майна спiльноi
власностi тсриторiальЕих громад Micтa, селища та сiл райоIiу взяти до вiдома

голоsа постiйttот koмicii

В.Майборода

