Протокол Лt2
засiдання Коорлинаuiйноi ради з питань мiсцевого самоврядування при головi
.Щолинськоi районноi ради

вiд

9 листопада 2017

року

м.,Щолинська

Присутнi

:

Бондаренко Iрина Петрiвна - голова flолинськоi районноi ради
Бабенко Лiлiя BiKTopiBHa - заступник голови районноi ради
Осадчук Любов Борисiвна - Молодiжненський селищний голова
Пилипець Любов Василiвна - Березiвський сiльський голова
Михайлова Наталiя Володимирiвна - Богданiвський сiльський голова
Скrrярчук Анатолiй Степанович - Варварiвський сiльський голова
Василенко Олена Василiвна - Гурiвський сiльський голова
Зазвiрський Вiкгор Стшtiславович - Iванiвський сiльський голова
Бирча Ва,rентина BiKTopiBHa - Лаврiвський сiльський голова
Варенюк Леонiд Борисович - Ма:lоводянський сiльський голова
Журавльов Павло Iванович - Новогригорiвський Перший сiльський голова
Фiлоненко Олександр Олексiйович - Новогригорiвський .Щругий сiльський голова
Сiлiч Олександр Михайлович - Олександрiвський сiльський голова
Сава Свiтлана АнатолiiЪна - Першотравневий сiльський голова
Тиха Любов Григорiвна - Сlходiльський сiльський голова

Поrrядок денний

:

1. Про

2.
3.

4.

забезпечення економiчного i соцiального розвитку територiмьних громад
району у 20l7 рочi.
Про стан надходжень до мiсцевих бюджетiв.
Про листи, що надiйшли на розгляд КоординацiйноТ ради:
- Лист головного територiального управлiння юстицiТ у Кiровогралськiй областi
вiд 11.08.2017 року Nч04- 16/01 -2411'79З <Про надання iнформацii>;
- Лист АТ кОщадбанк> вiд 02.08.20l7 року М78/01-06 <Про сприяння в
органiзаuiТ спiвпрацi>;
- Про лист Кiровоградськоi обласноi ради вiд 13.09.20l7 року N9i9-1641i l кПро
розвиток сiльських територiй).
Про надання пропозицii до плану роботи Коорлиначiйноi ради з питань мiсцевого
саN{оврядування при головi районноi рали на 20l 8 piK.

l. Про забезпечення економiчного i соцiального розвитку територiальних громад району у

2017 роцi.

Слухали:

- голову районноi рали
Алекссеву Т.О.- начмьника вiддiлу економiчного розвитку
Бондаренко I.П.

та

iнфраструктури

райдержадмiнiстрацii
начальника фiнансового управлiння районноi державноi адмiнiстрацii, яка
поiнформувала присутнiх про стан над(одження коштiв до бюджетiв ycix piBHiB станом на
1 листопада 2017 року.

Стингу О.А.

-

Вирiшили: рекомендуватИ мiськiй, селищнiй, сiльським ралам району створювати уNrови
дrrя соцiального розвитку села. пiдвищення якостi життя мешканчiв, залучати жителiв
територiальних фомад, трудовi колективи пiдприсмств, органiзацiй, ycтzlнoB, приватних

пiлприЪмчiв до 1лrастi у грантовiй дiяльностi громад, забезпечувати реалiзачiю заходiв iз
пiдвищення енергоефективностi та зменшення споживання енергоресурсiв у закладах
соцiа;rьноi сфери.

2.Про стан надходжень до мiсцевих бюджетiв.
Слухали: Стингу О.Д. - начальника фiнансового управлiння районноi державноI
адмiнiстрацii , яка поiнформувала присlтнiх про cтilд надходження коштiв до бюджетiв
ycix piBHiB станом на 1 листопада 2017 року.

:

вживати
рекомендувати мiськiй, селиrцнiй, сiльським радам району
збiльшення
доходiв
a*одiu no наповненню мiсцевих бюджетiв, забезпечувати
"rrЪрпrr*
до ,iaц"ur" бюджетiв шляхом аrсп,tвiзацii роботи щодо розширення бази оподаткування,
легалiзацii зайнятостi населення, виплати заробiтноi плати не нижче законодавчо
встановленого рiвня та створення належних матерiальних, фiнансових та органiзацiйних
умов дJrя забезпечення розвитку територiальних громад району.

вирiшпли

3 . Про листи, що

надiйшли нд розгляд Коорлиначiйноi рали.

голову районноi ради, яка ознайомила присугнiх з листами,
що надiйшлИ на розгJIяД КоорлиначiйнОi рали з питань мiсцевого са]!1оврядуваrrня при
головi Долинськоi раЙонноi рали .

Слуiали

: Бондаренко I.П.

-

Вирiшили : Листи

юстицii у Кiровогралськiй областi
вiд 1 1.08.2017 року N04-16/01 -24l179З кПро надання iнформацiI>;
Лист АТ <Ощадбанк> вiд 02.08.20l7 року Nэ78/01-06 <Про сприяння в
органiзачii спiвпрачi>;
-ПролистКiровогралськоiобласноiраДивiд13.09.2017рокУNэ19.1641/1кПро
розвиток сiльських територiЙ> взяти до вЦома.

- Лист головного територiа:tьного управлiння

про надання пропозицii до плану роботи коорлиначiйноi ради з питань мiсцевого
самоврядуванНя при головi районноi ради на 2018 piK.
Слухали : Бондаренко I.П. - голову районноi рали, яка запропонувzlла членам
КоЬрлинацiйнОi lали з питань мiсцевого саýrоврядування при головi .Щолинськоi районноi
на 2018 piK
ради надати пропозицii для формування плану роботи Коорлиначiйноi рали

4.

I.Бондаренко

Голова Координацiйноi

Протокол вела
головний спецiалiст
сектору органiзаItiйного забезпечення
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