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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАЛСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйпа комiсiя районноi радп

з

питань бюджеry, фiпапсiв, iввестпцiй, власностi та
прхватпзацп

NrУ

РIШЕНIrЯ
вiд

14

м..Щолинська

березпя 2019 року

Про перелiк питапь, якi плмусться розглянути
на тидцяlь другiй cecii районноi рали cboмolo скJIикання

Заслухавши iнформачii вi.лповiлмьних прачiвникiв райдержммiнiстрацii. розглянувши та
обговоривши проекти рiшень районноi ради з питаЕь, що пропон),ються Еа розгляд тридцять
друIоi ceci'i райоЕяоi ради сьомого смикаЕня, постiйна комiсiя ВИРIШИЛА
I. Рекомепдуватп головi райоппоi ради вянестп па розгляд трпдцять другоi cecii
районноТ ради cboMol о сrсликання нас r} пнi питання:
l.Про внесевня змiЕ до плану роботи районноi ради на 2019 piK
2,Про хiл викояанвя районноi програми профiлактики та боротьби зi злочинЕiстю в
Долинському районi яа 20l7-2020 роки
З,,Про викоЕанпя райоЕноi цiльовоТ couiMbHoi програми протидii ВlЛ-iнфекцii СНI.Щу на
:

2015-2018 роки,
4 Про хiд виконання районяоi комплексноi
райопу на 2018-2021 роки.

проrрами соцiального захисту Еаселеняя

хiд

виконання районЕоi програvц розвитку дошкiльноТ, загальноi середньоi,
позашкiльно]i освiти на 20l8-202l роки

5,Про

6.Про виконання райоппого бюлжету за 2018 piK,
7,Про виконання програми економiчпоIо i соцiмьrrого розвитку Долинського району за
2018 piK
8,про районну програму полiпшення умов тримання в i]оляторi тимчасового тримання
Ne 3 ГУНП в Кiровоградськiй областi затрпманих та взятпх пiд варту на 2019-2020 роки
9,Про внесення змiН до рiшення раЙоЕноi рали вiл 2З грулня 2016 року М l52,
10,Про впесенпя змiн до рiшення районноi радп вiл 22 червня 2018 року Nч 375 "Про

створення Комунalльноi установи "Iнклюзивно,ресурснпй центр Долипськоi районяоI ради",
до раЙонноi прогр ми реконструкцiТ (вiдновлення мереж
Про внесення
зовнiшяього освiтленпя населених п}нктiв Долипського району на 20l8-2019 роки).
12. Про прийЕятгя у спiльну власнiсть територiальних фомад Micтa, селпца та сiл району
та перейменуванЕя ДолиЕськоТ дитячо-спортивноi школи( в разi доопрацювання)
lЗ, Про затверджепня Статlту Комунального некомерцiйного пiдпри€мства "Центр
первивноi медико-саIriтарноi допомоги Долипськоi районноi ради" в Еовiй редакцii
14.Про ввесення змiв до рiшеЕня районЕоi рали вi.л 12 лютого 20l9 року Na 484,
l5, Про програмУ пiдтриvкИ viсцевих органiв виконавчоi влади з пиlань ремi,]ацii ниvи
делегованих i владних повrtоважепь у Долпнському райоtri на 2019-2020 роки,
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РЛДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI
Постiйпа комiсiя райоЕноТ ради ! пгтдпь бюджету, фiнансiв, iпвеgгяцiй, вллспосгi та
приватязацii

рIшЕння
вiд

14 березня

лi'

20l9 року

м. ,Щолинська

Про використання KorrrTiB райоцпого бюджету, що Еадходять
у порялку вiдшкодlъФшя втрат сiльськогосподарського
та лiсогосподарського виробництва

Заслухавши та обговоривши iяформацiю "Про використаЕня коштiв райовного бюджеry,
що надхо,шIтъ у порядку вiдшкодувмня втрат сiльськогосподарського та лiсогосподарського
виробництва",

постiйвакомiсiя вирiшила:
[яформачiю "Про використання коштiв рчйоппо.о бол**у, що Еадходять у порядку
вiдшкодуванн, втат сiльськогосподарського та лiсогосподарського виробяицтва" взяги до
вйома,

голова поgгiйнот koMicii

В.Майборода
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Постiйна комiсiя районноi ради з питань бюджеry, фiнансiв, iнвестицiй
власностi та приватизацii

рIшЕння
вiд

14
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Про листи, якi Еадiйшли до Koмicii
Розглянувши та обговоривши листи, якi падiйшли Еа розгляд Koмicii ,
постiйЕа комiсiя ВирlшилАi
1,Лист .Щолинського вiллiлу Олександрiйськоi мiсцевоj прокуратури вiд 08 02.2019 року
Ns02-04 вих-19 про iнформачiю про дiяльнiсть орrаяiв прокуратури у сферi запобiгання та
протидii корупцii на територii Долинського району Кiровоградськоi областi протяrом 2018
року;

-Лист директора КЗ НВК (Долпнська гiмназiя - ЗШ I-III ступенiв Nэ3 Долинськоi
райойно'i ради) вiд 15 лютого 2019 року N917 цодо оЕовлення матерiальноi бази

комп'ютерного класу;
- Лист претевзiю ,Щолиtlськоi Micbкoi ради вiд 07.02.20l9 року Nч0 ) -03/5/1;
- Лист ДолинськоТ райовноi а,члtiпiстрацil вiд 27,02.2019 року Nэ01-28/33/l <Про надання
iнформачii на претензiю Долинськоi MicbKoi радIr щодо невиконання бюджетних зобов'язань );
- Лист директора КУ <Трудовий apxiв Долинського райоtIуD вiд 5 березня 2019 року
N"01-27 ]q .с госовно фiнансування),:
- Лист Першотравневого сiльського голови вiд 7 березвя 2019 року Nч02/1864 про надавня
субвенцii з районного бюджету ;
- ,Щиректора КЗ (Бокiвський опорний заклад ]агмьноJ середньоI освiти I-III ступенiв
Долинсько]i районноi ради) вiд 26 02.2019 року }Ф 9 про видiленlrя коштiв
взяти до вrдома,
2,Пiдтримати рiшеrrня постiйноi KoМicii з ryмдriтарЕпх та соцiмьнIIх питапь вiд 12
березня 20l9 року Ne о та поверн),l ися до розгляду листiвi
- дпректора КУ (ТрудовиЙ apxiв Долпнського раЙояу)) вiд 5 березня 20l9 року
N901 -27lЗ9 (Стосовно фнансування);
- Першотравневого сiльського головц вiд 7 березня 2019 року Ne02/l864 про надання
субвенцii з районного бюджету ;
- КЗ (Бокiвський опорЕий заклад заг&,1ьноi середньоi освiтй I-III ступенiв Долинськоi
райояноi ради)) вiд 26 02.2019 року Na9 про видiлення коштiв,
при розглядi питаЕня про внесення змiн до раЙонного бюджету на 2019 piK

голова постiйяот koMicii
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