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ДОЛИНСЬКА РЛЙО_ННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регла.rенту, законностi,
запобiгання та протидiТ коруп чiТ

PпrIEHH'I
Nsy'

вiд 16 травня 2019 року
м. ,Щолинська

Про перелiк питань, якi ппануеться розглян}"ти
на тидшlть третiй ceciT районноТ ради сьомого скликаннJI
Розглянувши та обговоривши проекти рiшень районноi ради з питань, що
пропон},ються на розгляд тридцять третьоi cecii районноТ ради сьомого
скликання,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА :
,гретьоi
[. Рекоменлувати головi районноi ради винести на розгляд 1ридlцть

cecii ,Щолинськоi районноi ради сьомого скликання наступнi литання за умови
дотрпмання вимог Закону Украiнш <<Про досryп до публiчноi iнформацiЬ
l. Про внесенrrя змiн до районноi програми профiлактики та боротьби зi
зпочиннiстю в ,Щолинському районi на 201'l -2020 роки, затвердженоi рiшенням
районноi ради вiд 23 грудня 20lб року Nэl52.
2, Про внесення змiн до районноi цiльовоi соцiа.T ьноi програми розвитку
фiзичноi культlри i спорry на 2017-2020 роки.
3. Про надання дозволу на списання майна з ба.rансу .Щолинськоi центра:tьноi
районноi лiкарнi.
4. Про внесення змiн до рiшення райоfноi ради вiд 2l грудня 2018 року Nэ469
<Про районний бюджет на 2019 рiюr.

гопова koMicii

Г.Салов

yKPAIHA
ДОЛИНСЬКА РАЙОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, р гпаменту, законностi,
запобiгання та протидii корупцii

рIшЕннrI
вiд

16 rравня 2019

Nsa

року
м.,Щолинська

Про листи, що наJIiйшли
на розгляд постiйноi KoMicii

Заслухавши та обговоривши документи, що надiйrrrли на розгляд постiйноi
KoMlcll,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:

'

1.,Щокументи, що надiйrrrли на розгляд постiйноТ KoMicii:
- Голови KoMicii з реорганiзацii ,Щолинськоi чентральноТ районноТ лiкарнi
Шовкопляса В.М. вiд 23.04.20l9 року No639/01- 1 3 "Щодо видiлення додаткових

коштiв".

- Лист головного редактора

,Щолинського районного радiомовлення вiд 03
травня 20l9 року Ns 33 "Про видiлення коштiв".
- Лист директора ТОВ "Редакцiя газети ",Щолинськi новини" вiд 0l квiтня
20l9 року Nt7 стосовно оренди примiщення,
-Лист директора КУ <Труловий apxiB .Щопинського району> вiд 23 квiтня
2019 року 2019 року Nч 01-2717З <Стосовно фiнансування>;

взяти до вlдома.

голова koMicii

Г.Салов

yKPAiHA
до_л_IrнськА рА ЙоннА рАдА
кIровогрддсь Koi ов,йiтl

рIшЕннJI
вiд l б травня 20l9 року

:Ts

З

м. .Щолинська

Про проект рiшення районноi
ради
рiшен_ня <Про внесення змiн до
рiшення

Nе469 <Лрq районний бюджет на 2019
районного радiомовлення вiд 03

постiйна комiсiя

ВИРIIIИЛА

:

I.

Рекомендувати
районнiй державнiй
_адмiнiстрацii використати
нерозподiленi кошти вiльного залишку
районного Оюджету в cyMi l00 тис.mн.
на фiнансування заробiтноi
ти т4tацiвникiв КП РедакцЬ Долинського
радrомовлення.
.

голова koMicii

Г.Салов

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

кIровогрддськоi оБлдстI

постiйна комiсiя з питань дiяльностi
ради, регламенry, законностi,
запобiгання та протилii корулчii

рIшЕннrт
вiд

16 rравня 2019

року
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м. Долинська

Про забезпечення виконання
рiшення районноi ради
Роз

;а";;"
вiд

0l

алТОВ "РеДаКЦiЯ ГаЗеТи ''{олинськi новини"
примiщення, заслJ,хавши

fiiёH#" fъ".:^и

постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:

l.

Рекомендувати районнiй державнiй адмiнiсцlацii забезпечити
виконilння рiшення районноТ ради вiд 15 квiтllя 20lб
року Nэ58 <Про
реформування друкованого засобу масовоi iнформацii районноi газети
<.Щолинськi новини) та комунальногО r iдлрисмстварЁдакцii гЬети <<l_(олинськi
новини), засновником яких е {олинська
районна рада), а саме пункту б:
Примiщення, що перебувають у спiльнiй unu"no".i ,"pr.opi-"nri
.рЙчд
MicTa,
i
сiл
яких
на
час реформування розташову€ться
району, у_
.селица
редакцц, передати в оренду суб'екта господарювання, створеного в
результатi
перетворення стРоком на 15 poKiB з
розмiром орендноi плати, установленим дJIя
бюджетних органiзацiй, що утримуоться з
районного Оr"д*"rу, у вiдповiдностi
до. рiшення районноi ради вiд 25.09.20|i року Nэ 508 <Пiо оренду майна
спiльноi власностi iериторiа,rьних ОМад
"йrч. ""пrщч
пiдготув_авши вiдповiдний проект.
рlшення, та подати його на зчтвердже""я

,*

; ;;;;,,;

районноi ради.

голова koMicii
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