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ДОЛИНСЬКА

РАИОННА

РАДА

КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI

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

,

рIшЕння лъf1
вiд 26 липня 2017 року

м..Щолинська

Про перелiк питань, якi плануеться розглянути
на сiмнадцятiй позачерговiй cecii районноi ради сьомого скликання

Заслухавши iнформачiю Kyu Ж.М, головного спецiалiста фiнансового

управлiння райдер адмiнiстраuii, розглянувши та обговоривши проект рiшення
районноi ради , який пропонуеться на розгляд сiмнадцятоi позачерговоi сесiI
районноТ ради сьомого скликання,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА
1.Рекомендувати районнiй державнiй адмiнiстрацiТ при пiдготовцi проектtв
рiшень дотримуватися вимог Закону Украiни "Про доступ до публiчноi
iнформацii'' , Регламенту .I|,олинськоi районноi ради сьомого скликання та
Порядку пiдготовки проектiв рiшень районноi ради.
:

2. Районнiй державнiй адмiнiстрацii внести змiни до проекту рiшення

" Про

внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грулня 20lб року Nч l74 "Про
районний бюджет на 2017 piK", а саме при BHeceHHi змiн по загальному фонду
районного бюджеry за рахунок перевиконання дохiдноi частини районного
бюджету видiлити кошти на виплату заробiтноi плати працiвникам .Щолинськоi
tРЛ - l180,4 тис.грн., виплату заробiтноi плати працiвникм PI_{ ПМСД - 8l9,6
тис.грн., iншi кошти вiльного залишку зыIишити нерозподiленими.

на сiмнадцятiй позачерговiй cecii
районноi ради сьо ого скликаннi питання "Про внесення змiн до рiшення
3.рекомендувати районнiй радi розглянути

районноi ради вiл 23 грулня 20lб року ХЬ 174 "Про районний бюджет на201'7
piK" з врахуванням пропозицiй постiйноi KoMicii.

Засryпник голови постiйноi KoMtcti

В.Григоренко
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Про листи, якi надiйшли до KoMicii
Розглянувши та обговоривши листи, якi надiйшли на розгляд KoMicii,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:
1.Рiшення Кiровоградськоi обласноТ рали вiл l 9 травня 201 7 року J\Ъ288 "Про
внесення змiн до обласноi програми цивiльного захисту Кiровогралськоi областi
на20|6-2020 роки розглянуто. Iнформацiю взято до вiдома.

2.Лист Редакцii газети "flолинськi новини" вiд 23.05.2017 року

J\Ъ18 про

пiдвищення передплатноi BapTocTi газети розглянуто. Iнформацiю взято до
вiдома.

3. Листи:

Редакцii газети ".Щолинськi новини" вiд 09.0б.2017 року Nэ 22 про видiлення
коштiв для фiнансовоi пiдтримки у cyMi 250 тис.грн розглянуто.
КП "Стадiон "Колос" [олинськоi райради вiд 15.06.2017 року JФ54 про
пiдвищення заробiтноi плати працiвникам розглянуто.
Редакцii .Щолинського районного радiомовлення вlд 22 травня 2017 року
JФ 41 "Про видiлення коштiв" розглянуто.
Батькiвського KoMiTeTy КЗ "НВК ".Щолинська гiмназiя - загальноосвiтня

школа I-III ступенiв Nэ3" щодо капiтмьного ремонту покрiвлi

зак}rаду

розглянуто.

.Щиректора КП "Стадiон "Колос" вiд25.07,2017 року Nэ бб щодо видiлення
коштiв для районного музею ".Щолинщина спортивна" розглянуто.

Звернення .Щолинського мiського осередку Нацiональноi федерацii

панкратiону У краiни вх..220
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року розглянуто.
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рIшЕнЕя лъ-7
вiд 26 липня 20l

м.,Щолинська

7 року

Про надання фiнансових звiтiв

Розглянувши та обговоривши листи комунаJIьних пiдприемств: редакцii
газети ",Щолинськi новини" вiд 09.06.2017 року Jф 22 та редакцii.Щолинського
районного радiомовлення вiд 22 травня 2017 року Nч 4l "Про видiлення
коштiв" ,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:
Головним редакторам комунЕIльних пiдприсмств: релакчii газети ",Щолинськi
новини" та редакцii.Щолинського районного радiомовлення TepMiHoBo надати до
постiйноТ KoMicii районноi ради звiти про фiнансову дiяльнiсть пiдприемств за I
квартЕIл 2017 року.

Заступник голови постiйноi KoMicii
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26 липня 2017 року
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Про контроль за виконанням рlшень
постlиноl KoMlc1l

iнформацiю заступника голови постiйноi KoMicii
заслчхавши
черtsrrя ZUI
2017/ року J\9
JФ lr
вj,д 7/ червня
koМlcu вlд
В.В. щодо виконання рlшень KoМlcu
lГригоренко
ригоренко Б.Б.
"Про лист.Щолинськоi районноi державноi адмiнiстрацii вiд 16.05.20l7 року Ne
0|-2ýllo7D "Про вiдсутнiсть в перелiку нерухомого майна", ЛЪ б Про
ефективнiсть використання майна спiльноi власностi територiальних громад
MicTa, селища та сiл району", враховуючи, що станом на 26 лцпня 2017 року ло
постiйноТ KoMiciT не надiйшла iнформацiя щодо викона ня вищезазначених

"

рlшень,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:

Рекомендувати райдержадмiнiстрацii TepMiHoBo надати до KoMiciT
iнформаuii щодо в конання рiшень вiд 7 червня 2017 року Nч 1 " Про лист
.щолинськот районн i державноi адмiнiстрацii вiд 16.05.2017 року JФ 0|-28l1t0712
"Про вiлсутнiсть перелiку нерухомого маЙна", Nч б "Про ефективнiсть

використання майна спiльноi власностi територiальних громад MicTa, селица та
сiл раЙону".

Заступник голови постiйноi KoMicii

В.Григоренко

