ДОJIИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАIlНrI
Протокол Nэ 30

2019 року
01 лютого
засiдання постiйноi koMiciT з питань дiяльностi ради, реглzrменту, законност1,
запобiгання та протидii корупцii
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ДОЛИЕСЬКА РАЙО.ННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI
Постiйна комiёй- пйiаiБlйлЬостi ради, рЪгламй{ законност1,
запобiгання та протидii корупцii

РJIIТВНЕЯ

Nn/

вiд l пютого 2019 року
м, flолинська

Про перелiк_питаяь, якi планусться розглянути
на тридцятlи cecl1 раионноl ради сьомого скJIикання
Розглянувши та обговоривши проекти рiшень районноi рали з питань, що
пропон},Iоться на розгляд тридцятоi сесii
рlФн_ноi рди сьомого скликання,
постtина комiсiя ВИРIl[ИЛА :
I. Рекомендувати головi районноi ради винести на розгляд трилrrяr оТ ceciT
ДолинськоТ районноi рали сьомого скликання наступнi питання:

_

меморiмьпоi дошки Гордiенку Олександру Борисовиlч
2,Про внесевня змiв до рiшення райоЕноi ради вiд 18 грудня 2017 року N316 '.Про
райоЕItий бюджет на 20l8 piK".
3.Про Комплексву програму цiльового забезпечення призову громадян УктаiЪи на
строкову вiйськову службу, вiйськову службу за коЕц)актом, па навчальвi збори, з питаль
мобiлiзацil та приписки юнакiв до призовЕоi дiльвицi на TepпTopii Доr1инського райUн) H.l
2019-2021 роки.
4,Про затвердження районноI цiльовоi програми територiальноi оборони ДоjlинськоIо
району Еа 2019-2020 роки,
5,Про програму створеЕпя на базi ,Щолинського райоЕного вiйськового KoMicapiaтy
терпторrаJIьного цепц)у комплект}ъання та соцiмьяоi пiдтримкв на 20l9 piK
6,Про впесення змiн до районЕоi комплексноl програми соцlмьного заr(ис,t.у населевня
району на 2018-202l роки.
7.Про вЕесеЕпя змiп до програми економiчного i соцiальноrо розвитку Долинського
райоЕу яа 20l9 piк.
8.Про внесеЕня змiн до рiшенпя райоIrноi ради вiд 21 грудrя 2018 року No469 ..Про
районний бюджет Еа 20l9 piK"_
9.Про реоргапiзацiю ДолияськоI цепIрмьI{оi райоцноi лiкарнi шrrяхом перетвореншl у
Комувальне пекомерцiйне пi,чпрпемство ",Щоливська цептра,rьна райоЕна лiкарrrя ,Щоливськоi
1,Про встановлевпя
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вiд l лютого 2019 року

Nn

4.

м. ,Щолинська

Про внесення змiн до рiшенrrя районноi рали
вiд 21 грудrrя 2018 року Nэ4б9 "Про районний бюджет на 2019 piK''

Стинти О.А., начальника фiнансового
ект рiшення " Про внесення змiн до рiшення
року Nэ4б9 "Про районний бюджетЪа 2019
постiйна комiсiя вирiшила:
.

Рекомендlвати районнiй державнiй адмiнiстрацii внести змiни до проекту

рiшення, а саме:
_

Видiлити коши у cyMi 30 тис.грн. Еа проведенкя незмежноi оцiнки майна,
е [опинська цеiтральна районна лiкарня,

баrrансоугримувачем якою
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рIшЕння

N,j

вiд l лютого 2019 року
м. ,Щолинська

Про документи, цо надiйшли
на розгляд постiйноi KoMicii

Заслухавши та обговоривши документи, що надiйшли на розгляд постlйноj
KoMicii,
постiйна комiсiя ВИРIIIIИЛА:

l, .Щокументи. що надiйшли

на розгляд пос liйноi KoMicii;
лист
Iоловного
. л_р_едактора редакцiТ .Щолинського районного радiомовлення
вiд,9 сiчня 20I9 року Nл5 <Про видiленш коштiв,l ;
,Щолинського районного радiомовлен ня

нсовоlдlяльностl пrдпри€мства; ..
Hol державно1 адмlнlстрац1l вIд

за[ишку коштrв загаLпьного
20l8 piK;
20l8 piK;
а

2018 piK;

взяти до вrдома.
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