Протокол .IlЪ2
мiсtlевого амоврядування при головi
!олинськоi районноi ради

,tасi.,lаtrня КоорлинацiйноТ
ради з питань

вiд lб грулня 20l

б року

м.

Присутнi

!олинська

:

Бонлареttко Iрина Петрiвна - голова /{олинськоi районноi ради
IjабеIrко JIiлiя BiKTopiBHa застуlIник голови районноi ради
I'epltaBcbKa Bipa Василiвна -,Щолинський мiський голова
Оса7lчук JIюбов Борисiвна - Молодiжненський селищний голова
Ilи.rипеtIь Jlюбов Василiвна - Березiвський сiльський голова
Михайлова Ната,riя Володимирiвна - Богданiвський сiльський голова
I';rомбiltький Сергiй Анатолiйович - Братолюбiвський сiльський голова
('клярчук Анатолiй Степанович - Варварiвський сiльський голова
M1IltиK Василь Андрiйович - Василiвський сiльський голова
l]асиленко Олсна Василiвна - Гурiвський сiльський голова
Зазвiрський Вiктор Станiславович - Iванiвський сiльський голова
l'1,рпак 1'етяна Миколаiвна - Кiровський сiльський голова
Бирча Валснтина BiKTopiBHa - Лаврiвський сiльський голова
Варенюк Лсонiд Борисович - Мшlоводянський сiльський голова
Жчрав;tьов ГIавло [ванович - Новогригорiвський 11ерший сiльський голова
Фi';Iоненко Олександр Олексiйович - Новогригорiвський /{ругий сiльський голова
куриrltенко Тетяна lBaHiBHa - Новоо'lrексаrtдрiвський сiльський голова
('i:riч Олексаrlдр Михайлович - ()лександрiвський сiльський голова
Кучук Iриrrа Василiвна _ lIишненський сiльський голова
('ава Свir,лана АнатолiТвна - Першrотравневий сillьський голова
l иха Любов Григорiвна - Сухолi.rIьський сi.rьський голова

ПоDяJок :енний

-

:

J ,Ilpo сr,ап надходжень до мiсцевих бюджетiв.
J. llptr спiвпрачк, optaHiB viсцевr,го самоврядування- виконавчоi влади i ветераliських
органiзацiЙ раЙону та громадських органiзацiй учасникiв АТО з питань реа.пiзачiТ Закону
Украiни <l lpo статус BeTepaHiB вiйни. гарантii iх соцiа,rьного з.LхистуD.
.i.lIpcl спiвпрачкl органiв виконавчоi влади. мiсцевого самоврядування i правоохоронних
lrpl uHiB tlto,ttl забезпечення правllпорядку на ttiлвiломчих tериторiях.
.l . l Ipo лисr,и. що надiйпlли на
рtlзгляд Координацiйноi ради.
- Лист Кiровогралськоi обласноi ради вiд 08,09.2016 Np19-18l5/1 (Про роз'яснення
щодо лобровiлыtого об'с,lнання териl,орiа,r ьних громад D;

-

-

Про J Iист КiровоградськоТ обласноi ради вiд 08.09.2016 року Л! 19- 1 8l4/ l кПро
нддiIння iнформацiТ> (що.ltо залучення прямих iIrоземних iнвестицiй i коштiв
мilttнаролноТ технiчrlо'i доl tомоги в eKoHoMiKy областi);
Л ис,г КiровоградськоТ об:lасноi рали вiд 03. I 0.20l б року N! l9- 195 5/1 кПро
розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,,;
J [исr, .Щержавноi установи <Кiровоградський обласний лабораторний ценl,р
Мiнiс,герства охороrIи здоров'я Украiни> вiл 1 4.1 l .201 б року JФ2546/06- 1 l <II ро
IIлаllчвання заходiв iз забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуч.lя
IIаселеIIня !олинського району на 2017 piK>;
Про рiшення Кiровоградськоi обласноi рали вiд l 8 листопада 20l б року Nl l бЗ <Про
стан фiltаltсування будiвництва. реконструкцiТ та ремонту дорiг в областi >:
[ lpo рiшення Кiровоградськоi обласноТ ради вiд l 8 листопада 20l б
року JФ l 67 <I1po
схвzl.;lеIIIIя пропозиIIii шодо внесенIlя змiн до Перспективного плану формування
територiй r ромzrд КiровогралськоТ областi).

l.Про стан надхолжень до мiсцевих бюджетiв.
(]Llчхали: Стингу О.А. - начальника фiнансового уrlравлiння районноТ лсржавtrоi
:r trlilliclpaItiT - яка поiнформува_lа присуlнiх про сган надходження коштiв jlo бкr.tжсгiв
1,cix piBHiB станом на l грулня 20lб року.
Вирiши"пи : рекоменлувати мiськiй. селищнiй, сiльським радам район} в}Iiивати
вичерпних заходiв по наповненню мiсцевих бюджетiв.

2.Про спiвпрацю органiв мiсцевого самоврядування, виконавчоi влади i ветеранських
оргаrliзацiй району та громадських органiзацiй учасникiв ДТО з пптань реалiзаrlii
'}акону УкраiЪи <Про статус BeTepaHiB вiйни, r,apaHTii ii соцiального захпсту))
(]лухали : Бондаренко I.П. - голову районноi ради. Iващенко Т.В. - начальника уltрав.rliння
сtlI1iшtыtсlго захисту населення районноТ лержавноТ адмiнiстрачii.
l}шрirшили : рекомендувати мiськiй. селишlнiй, сiльським радам району вживати вичерIllIих
rltxo.liB lttодо забезпечення licltoi взасмодiт з районною лержавною алмiнiсtраltiгк,l la
I роNlадськими органiзацiями учасникiв АТО задля вирiшення питань забсзпечення
викOнання вимог Закону УкраТrrи кПро статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ Тх соt{iальногtl
,]a\1.1c
l,),) ,I,a надання допомоги ветеранам вiйни, учасникам АТО та членам iх сiмсй.

-]. Про спiвпрацю органiв виконавчоi владп, мiсцевоr,о самоврядуванllя

i
териrорiях.
IIравоохоронних орrанiв щодо lабезпечення правопорядкт на пiдвiдомчих
(]llчхали : Бон:lаренко I.П. голову районноi ради, яка ознайомила rtрисlтнiх з
iн(lормацiсю. наланою районною державною алмiнiстрацiсю, щодо забезпс,tення
правопорядку на пiдвiдомчих територiях району.
l}ирiши.llи : рекомендувати мiськiй. селищнiй. сiльським радам району з мето}о
tlr-iсrllечення llпавогIорядку на пiдвiдомчих rериторiях проводжувати активну спiвпраuкr з
,r{tlлинським вiдriлом полiцiТ ГУIlП в Кiровоградськiй областi.

листи, що нддiйшли на розгляд Коорлинацiйноi ради.
С:Iухали : Бондаренко I.[I. го,ltову районноi рали. яка ознайомила присутнiх з JIистаN|и.
ItKl ttалiйш;tи на розгляд КоорлиначiйноТ рали з питань мiсцевого самовряд\вання при

;l . Про

Ill.|oBi Ло.,lинськоТ районноТ рали .
l}rtрiшилrr :
- Лис,I, КiровогралськоI обласноТ ради вiд 08.09.2016 Nl9-1815/1 K[Ipo роз'ясtlспня
що,цо добровiльного об'сllнання т,ериторiа,rьних громад );
- llpo Лист КiровоградськоТ обласноТ рали вiд 08.09.20lб року JФ19-1814/l <Ilpo
lIадання iнформацiТ> (що;tо запучення прямих iноземних iнвестицiй i коштiв
мiжнародноТ технiчноТ допомоги в eKoHoMiKy областi);
- Лист Кiровоградськоi обласноТ ради вiд 03.1 0.20l б року JФ l9- 195 5/ l кПро
розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни>;
- Лис,I,flержавноТус,ганови <Кiровогралський обласнийлабораторний центр
MiHicTepcтBa охорони здоров'я Украiни> вiд l4.11.20'lб року J\l2546/06-'l 1 Kllpo
IlJlанування заходiв iз забсзпечення санiтарного та егtiдемiчного благополуч,tя
llасеJIення !олинського району на 2017 piK);
- I lpo рiшенНя КiровогралсьКоТ обласноТ раЛи вiд l 8 листопада 20l б року М 1 бЗ < l lpo
c,I,aH фiItансування будiвниtrгва. реконструкчii та ремопту дорiг в областi >:
- l lpo рiшенlIя Кiровогралсr,КоТ обласlIоТ радИ вiд l 8 листопада 20l б року Nl l 67 <I lpo
схвaLпеннЯ ItрtlttозицiТ Що.'tо внесення змiн до Перспективного плану формування
тсриторiй громад Кiровоградськоi областi>
в ]яти до Rlлома
I tl:trlBa
I

Коорли tlаrriйноТ рали

Iptl,t,oKo.1 tзе:Iа

il:ttlвний cIIettialicT
сск 1,opy органiзацiйного
l

I.Бондаренко

