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ДОЛИНСЬКЛ РЛЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з соцiальних та гуманiтаРних питань

рIшЕння
м/

вiд 26 липня 2017 року
м. ,Щолинська

Про внесення змiн до рiшення
районноi ради вй 23 грулня 2016 року JФ 174
"Про районний бюджет на 2017 piK"
Обговоривши iнформацiю Куч Ж. М.- головного спецiа:Iiста фiнансового
управлiння райдержадмiнiстрацii, розглянувши проект рiшення районноi' рали " Про
внесення змiн до рiшення районноi рали вiд 23 грудня 2016 року Nэ 174 "Про районний
бюджет на 2017 piK" ,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:

1. Iнформацiю Kyu Ж.М.- головного спецiалiста фiнансового управлiння

2.

райдержадмiнiстрачii <Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грулня
2016 року Nч 174 <Про районний бюджет на 2017 piK> взяти до вiдома.
Рекомендувати головi районноi рали винести на розгляд сiмнадцятоi позачерговоi
cecii районноi ради сьомого скликання питання <Про внесення змiн до рiшення
районноi рали вiд 23 грулня 20l б року JФ 174 <Про районний бюджет на 20l7 piK>.
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАД{
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноТ ради з соцiальних та ryманiтарних питань
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вiд
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Про листи, що надiйшли
на розгляд постiйноi KoMicii

Опраuювавши листи, що надiйшли на розгляд постiйноi KoMicii :
",Щолинськi новини" вiд 23.05,20l7 року JФl8 кПро пiдвищення
передплатноi BapTocTi газети);
- Рiшення Кiровогралськоi обласноi ради сьомого скликання вiд 19 травня 20l7 року
-

Лист Редакцii газети

з

вiдзначення l00_рiччя вiд дня народження
В.О.Сухомлинського>;
- Рiшення Кiровоградськоi обласноi ради сьомого скликання вiд l9 травня 2017 року
No302 <Про створення комунаJIьного закладу кОлександрiвський лiцей з посиленною
вiйськово-фiзичною пiдготовкою> Кiровогрмськоi обласноi ради>;
- Лист Редакцii .Щолинського районного радiомовлення вiд 22 травня 20l7 року J'.lЪ 41
"Про видiлення коштiв" (160500 грн);
- Лист Редакцii газети ".Щолинськi новини" вiд 09.06.2017 року Nч22 <Про видiлення
коштiв для фiнансовоТ пiдтримки у cyMi 250 тис.грн));
- Про лист прохання батькiвського KoMiTeTy
"НВК ",Щолинська гiмназiязагальноосвiтня школа I-III ступенiв N 3" щодо капiта,тьного ремонту покрiвлi закладу;
- Лист ПАТ (УКРЗАЛIЗНИЦЯ> вiд 09 червня 20l7 року J'Ф/2-2Зl2З68-1'7;
- Лист .Щолинського районного центру зайнятостi вiд 12 червня 2017 року Лb023|l404l0|;
- Лист КП "Стадiон "Колос" ,Щолинськоi райрали вiд 15.06.2017 року JФ54 кПро
пiдвищення заробiтноi плати прачiвникам>;
Лист районноi державноi адмiнiстрацii вiд l0 липня 20l7 року Nч 01-28/l32i l кПро
розгляд листа);
Заява Яковенко Ольги Григорiвни вiд lб червня 20l7 року.

Ns289 uПро обласну програму

КЗ

-

постина комlсlя вирlшила:
1.Листи, що надiйшли на розгляд постiйноi KoMicii взяти до вhома.
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КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради

з

сочiальних та гуманiтарних пптань

рIшЕння
мз

вiд 26 липня 2017 року
м.,Щолинська

Про змву Яковенко Ольги
Григорiвни вiд 16 червня 2017 року

Розглянувши заяву Яковенко Ольги Григорiвни вiд lб червня 2017 року, яка надiйшла на
розгляд постiйноi KoMicii,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:

l.

Направити змву Яковенко Ольги Григорiвни вiд 16 червня 2017 року районнiй
державнiй адIiнiстрачii для розгJlяду та вжиття заходiв у вiдповiдностi до над:lних
повноважень.
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