ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
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засцанпя постiйноi KoMicii рдйопIrоi ради з пuтапь агропромислового комплексу,
земельвих вiдноспrl, €кологiчtrоI безпеки ,|,а рацiопального використання прйродllих
pecypciB
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

кIровогрАдськоi оБлАстl

Постiйна комiсiя районноi ради з lIllTaHb агропромислового комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiона,T ьного використання
прирол Hl lx pecypciB

рIш}]lIня
N9 fJ-

вiд 16 траввя 2019 року
м. Долинська

Про орiсптовний перелiк питань тридцять r гстьоr
позачерговоi ceciT районцоi ради сьомого ск]lttкання

Заслухавши iнформыrii та розглянувши проекти рiшень з питань, шо пропоIJуються
на розгляд тридцять TpeTboi позачерговоI ccoii районяоi ради сьомого скликання,
лостiйна Kollici}l ]]tlРIшиJIА :
I. Рокомендувати головi pariorrrtoi ради BIIIl:Jlп lta розгляд тридцять грстьо] позачерговоi
cecii ДолинськоТ райоЕноi ради сьомого скликанпя питання за умови лотримапня вимог
Закону Украiни (Про доступ до публiчпо'i iIr(lopMauii>:
1,Про внесеЕня змiн до районяоi програrllr профiлактпки та боротьби зi ]лочиннiстlо в
Долинському районi на 2017-2020 portrr, tердженоi рiшенням районноI ради вiд 2]
грудпя 2016 року N!152.
2,Про внесеrrня змiII до райоIIIIоi цiльовоi соlLiп_пьноi програми розвитку (liзичноi кlльтлри
i спорту на 2017-2020 poKlI.
З.Про наданнЯ дозволу Ila списанЕя майllll з балансу Долинськоi центра,lыlо'i районноI
лlкаряL
4.Про внессння зrrirt до 1lilIlcttrtя paiiolIr|. i]llли вiд 21 грулня 20l8 року N469 кПро
районций бюдr.ст Ila 2019 piK)
II. Рекомепд},ватII paйoll]liil дсрrl(авuir-l a,i,lllricTpaцir внести змiни ло проскту рiшення
(Про внесеullя зrrirI .1о рiшеttпя райопlIоТ ради вiд 2l грулня 2018 року Nэ469 <IIро
районний бIод)кст IIа 2019 piK>, а carre :
- зменшитИ видатки нiсубвсIlцii державllс' \ бlоджету в cyMi 50,0 тис I рн. лля придбання
пzlливно-мас,гильпих MaTe1:,lltiB лля,Що-rrl .,)го МРВ УСБУ в Кiровоградськiй областi.
вивiльненi коlIlгll 1.Ijll!]l]ll, :Iuро,lподiлеllll,,,,
- видiлити з pniiollIIolо a,J.,lr(cT), liOj]lтl| ;1lri l00,0 тисгрн, на пiдтримку раЙоllIIоi
комавди з r!утбо,rу I'o <Долпнсl,кl i]]il ,rllIa федерацiя футболуll за рахунок не
розподiленого змиLlIIi) ;
,I iя костюмiв для хореоrрафiчного ансамблю
- винести питаIIIIя Brrдi,чcrrll;r коштiв lta lla
(веселка) в cl,rri 30,0 TIrc l i,]r Ia IIа пlюN.,, :l перевiрки засобiв захисту opratliB диханttя
cecii раЙонно'.l ради ] дllтриманняNI вимог
(протигазiв) п cylri J 0 i J гl]II IIа роJI
законодавс
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В, Черrriчький

ДОЛИНСЬКА РАИОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноТ ради з питань агропромислового комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiона.ltьного використання
приролних pecypciB

рIшЕнIlя
вiд

16 травня 2019

року
м. Дрлинська

Про зняlтя з контролю

рiшень районноТ ради
Опрацювавши перелiк рiшень райовноi рфи, цо перебувають на контролi постiйноi
KoMicii райопноi ради з питtlпь агропромислового комплексу, земельних вIдносин,
екологi,rнот безпеки ta рачiонмьного використаяня прироlних pecypciB.
постiйяа комiсiя

ВирIшилАi

Рекомендувати головi райоппоТ ради зняти з контролю рiшення районноi ради. 1цо
перебувають на контролi постiйноi KoMicii районrrоi рали з питаItь ац)опромислового
комплексу, земельних вiдяосип, екологiчноi безпеки та рацiоIlмьЕого використання
приролних pecypciB, як TaKi, що виконаянi та у зв'язку iз закiвченням TepMiHy дil:

вiл 23 грудня 2015 рока

N"24.Про районний бюлжеr на 20lб piK,l
вй 12 сiчня 2016 рока
Ns27 (Про впесення змiн ло рiшення райоЕноi ради вiд 23 грулня 20l5 року No24 <Про
районЕпй бюджет на 2016 piк);
вiд 11 березяя 20lб рбку
N9]5 (Про внесення змiн до рiшення районноТ ради вiд 23 грулня 20l5 року М24 <Про

районнпй бюджет на 2016 piK>;
вИ 15 квiтпя 2016 рок1
J,{Ъ59 <Про внесеtrпя змiя ло рiшенпя райопноi рали вiл 29 грулня 2015 року JФ24 <Про
райопний бюджет на 20l б piK>,
No60 <Про затвер,лження Програми ветеринарно-смiтарних за.ходiв з профiлактики,
оздоровлення, лiквiдацi'i та недопуцення розповсюдження африканськО'i ч},}!и свинеЙ на
територii ,Щолинського району на 20l6-2017 роки>;
вИ 17 червня 2016 року
Ne75 <Про внесенпя змiн до рiшенвя районноi ради вiд 23 грудня 20l5 року N924 (Про
райоfiний бюджет на 2016 piк);

вЦ

23 вересня 2016 року
внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грудня 2015
року JФ24 <Про
бюджет
Еа 20lб piKD;
районний
вЦ 23 листопада 2016 року
N9lЗ0 (Про внесеЕня змiн до рiшення районноТ ради вiд 29 грудня 2015
року J,{Ъ24 <Про
райошrий бюддет па 20l б piK>.
ви 02 грудня 2016 року
,iф172 (Про програму екоЕомiчqого i соцiмьного
розвитку .Щолинського району на 20 ] 7
piK);
Nлl7З <Про впесення змiЕ до рiшення райояноi ради вiд 29 грудня 2015
року N924 (Про
райопнпй бюджет па 20lб piк));
Nel74 <Про районний бюджет па 20l7 рiкя;
вiд 03 лютого 2017 Porcy
Ml87 <Про внесення змirI до рiшення районноi ради вiд 2З грудЕя 20l б
року N9l74 (Про
районlrий бюджет Еа 20l7 piK>;
вiд 29 березпя 2017 року
J'!!194 <Про внесенпя змiн до рiшенпя районпоi
радп вiд 29 грудня 2015 року Jф24 (Про
районний бюджет Еа 20lб piк));
N199 (Про внесенпя змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грудня 2016
року Nsl74 (про
районпий бюджет па 2017 piк);
вiд 12 квiтня 2017 рокт
Nя2l3 <Про ввесення змiн до рiшення районноl ради вiд 2З грудня 2016
року Nчl74 <Про
райоЕнцй бюджет Еа 20l7 piк);
вц з0 трдвня 2017 року
Ne214 <Про вяесення змiн до рiшення райовноТ
рали вiл 23 грудня 2016 року Nчl74 <Про
райоЕний бюджет IIа 2017 piк);
вiд 28 ллпня 201? року
N924З (Про внесеЕня змiя до рiшення районпоi ради вiд 23 грудпя 20lб
року ]ф l 74 "Про
райоЕппй бIоджет Еа 2017 piк);
вiд 28 вересня 20l7 року
N9255 (Про внесепня змiн до рiшенвя районноi ради вiд 23 грудня 2016
року Nal74 (Про
районний бюдя(ет яа 20l7 piк));
J'{Ъ256 (Про хiд виконаIlня прогр!ми економiчпого i соцiального
розвитку Долинського
району за l пiврiччя 2017 року));
вй ;ковтпя 2017 року
N9276 (Про внесенНя змiн до рiшення районпоi ради вiд 23 грудня 20lб
року Na174 (Про
районЕпй бюджет па 2017 piK>;
вй 17 лпстопада 2017 року
N928l (Про внесеЕlrя змiн до рiшепЕя районноi ради вiд 23 грудня 20 ]6
року Nel74 (Про
бюджет
яа 20l7 piK>;
районний
вИ 18 грудпя 2017 pdKT
No306 <Про впесенНя змiн до рiшеняя районЕоi ради вiд 2З ГрУдня 20l б
року Ne174 uПро
районний бIоджет яа 20l7 piK));
NрЗ08 (Про програму економiчного i соцiального
розвитку !олинського району на 20l8
plK);
Nо3lб <Про районний бюджет па 20l8 piк);
вИ 28 березtlя 20l8 року
No343 <Про ввесенПя змiн до рiшення райоцноi ради вiд 2З грудвя 2016
року Jфl74 (Про
райояний бюджет на 2017 piк);
Nl356 <Про внесенЛя змiн та доповвень до прогрatми економiчного i соцiмьноr.о
розвитку
,Щолинського району на 2018 piк);
Nч1 13 <Про

ll

N9357 (Про внесеяня змiя до рiшеЕня райоЕноi ради вiд 18 гру.чяя

'

\z

20l7 року

J'{!316 <Про

районний бюджет на 20l8 piKul
вiд 22 червня 2018 року
Nэ377 <Про внесення змiн la доповнень до прогрzlми економ iчного i соцiал bHol о розви t к)
,Щолипського району на 2018 piк>;
N9З83 (Про внесення змiн до рiшення райовноi ради вiд l8 грудЕя 2017 року J,lЪ3l б <Про
районний бюджет на 20l8 piK":
вИ 21 вереспя 2018 роý,
Nч393 <Про хiл виконанtIя проФами економiчного i соцiмьного розвитку Долинського
райояу за I пiврiччя 20l8 року>;
J,Iэ412 <Про впесення змiп ло рiшення районноi ради вiд l8 грудЕя 2017 року JФЗ l б <Про
райояний бюджеl на 20|8 piKl:
вй 19 жовтяя 2018 року
Nч436 чПро внесення зMiH ta доловнень до прогрa!ми економiчного iсоцiальноlо розвиlк)
ДолиЕського райоЕу ва 20l8 piK>;
J,{!4З7 (ГIро впесення змiн до рiшонЕя районяоi рали вiл 18 грулня 2017 року N9З 16 (Про
районний бюджет на 20l8 piK"l
вй 25 жовтЕя 2018 року
N9440 (Про вIrесеrrЕя змiн до рiшення райоfiноI ради вiд 18 грулня 20l7 року Nа3l б (Про
районний бюджет на 20l8 piK"l
вИ 05 грудпя 2018 року
Na444 (Про внесення змiн до рiшевня районпоТ ради вiд 18 грудЕя 20l7 року NеЗ 16 кПро
районний бюджеl на 20l8 piK";
вiд 12 лютого 2019 роьY
J'{!478 <Про внесення змiн до рiшенЕя районвоi рали вiл 18 грудня 20l7 року N9З l б (Про
районний бюджет на 20l8 piK"l

Застl,пняк голови постiйвоТ Koмicii
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з питань агропромисловоrо комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiонального використання
приролних pecypciB

рIшЕння
J)

вiд lб травня 2019 року

Nq

"э

м. Долинська

Про листи, що надiйшлп
па розгляд постiйноi KoMicii

Засл}тавши та обговоривши листи, що надiйшли на розгляд постrйноi KoMicii,
постiйна комiсiя

ВирIшилАi

.Листи. шо надiйшли на розI ляд постiйноТ KoMici'ii
- рiшення Кiровогралськоi обласноi ради сьомого скликаняя вiд 28,0З,20l9 року М бЗ4
<Про впесення змiв до рiшення обласноi ради вiд 2З березЕя 20l б року N948 (Про
реriональну екологiчну програму <Лiсп Кiровоградщини> на 20l6-2020 роки);
- дирекrора ТОВ <Редакцiя газети <Долинськi новпни> вiд l,04.20l9 року Nq7 про
передаqу в ореЕду майЕа;
- директора КУ <Трудовий apxiB Долинського району) вiд 2З.04,20l9 року NoO1,27173
<Стосовяо фiнансування>;
- голови комiсii з реорганiзачii ,Щолинськоi ЦРЛ вiд 23.04 2019 року NабЗ9/01-1] (Щодо
видiлення додаткових коштiв);
- лист головного редактора ,I[олинського районного радiомовлепня вiд 0]-05 2019 року
Nэ33 <Про вилiлення коштiвD;
- лист управлiння соцiмьяого захисту яаселеняя райовноi дсржавпоi a],lмiHicтpaцii вiд
l

l5.05,20l9 N.б4 l 01-1Ф1-02 вtяти до вiдоuа.
2, Л ис r 1 правлiн н я соцiмьного зах исr у населен ня районноi державноi аrv iH ic граuii вiл
15.05.20I9 N9641/01-10/1-02 направити ,ЩолинськiЙ раЙонЕiЙ державнiй адrtiнiстрацir для
розгляду та вжиття заходiв вiдповiдно до наданих повноважепь _

Заступник голови постiйЕоi KoMicii

В. ЧерIliцький

