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ДОЛИНСЬКА РАЙОННЛ РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйrrа комiсiя районвоi радп t питаrrь бюджету, фiнансiв, iнвестrrцiй, власвостi та
привдтпзацii

рIшЕння лъ/
вiд 31 сiчня 2019 року

м..Щолинська

Про внесення змiн до рiшенrlя райоtiноi ради
вiд 21 грулrrя 2018 року N9469 "Про районний бюджет на 20l9 piк"

Заслухавши iнформацiю Стцнги О,А., нач.Lпьника фiнансового управлiння Р,ЩА,
обговоривши проекr рiшення " Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 21
грудля 20l8 року N9469 "Про районний бюджЕr на 20l9 piк",
постiйна комiсiя вирiшила:
Рекомендувати районнiй державнiй адмiнiстрацiТ внести змiни до проекту
рiшення, а саме:
Зменшити видатки на районну раду BeTepaHiB на 76 тис,грн (за.T ишити 100 тис,грн),
Зменшrtги видатки на висвiтлення дiяльностi виконавчоi влади в газетi "Долинськi
новини" на 49,9 тис,грЕ.(зfu,Iишити I50 тис,грн,)
Збiльшити видаткл на вiдрядженвя участь дiтей КЗ "ЦДЮТ" в обласному
парламентi, координачiйних радах, обласних фестивалях, свроклубах - Еа 15 тис.грн
(всього 20 тис.грн,),
Вилiли,l и коши у cl Mi 30 r ис.грн, на проведення незалежноi оцiнки vайна.
балансо1 гримувачем якоlо с Долинська ценФмьна районна лiкарня.
Кошти у cyMi 80, 9 тис.грн за.,1ишити нерозлодlлсними,
Зfu,Iишити нерозподiленими кошти ocBiTHboi субвенчiТ, якi пропонуються яа
спiвфiнансуванця tlридбання шкiльного автобуса у cyMi 950 тис.грн.
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з

питаяь бюджету, фiнансiв, ilrв€стицiй,
пр ватпlацп

рIшЕння
вiд Зl сiчня 2019 року

лъ

власпоgгi та

,'
м Долинська

Про перелiк питань, якi плану€ться розглянути
на гриачятiй позачерговiй cecij районноj ради cboмol о скликання

Заслцавши iнформаuii вiлповiлаJIьIJпх працiвникiв райдержадмiнiстрацii, розглянувши та

обговоривши проекlи рiшень районноi ради,l пигань. шо пропон)ються на розгляд тридцятоТ
позачерговоi ceciT раЙонноi ради сьомого скликання,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА :
l. Рекомендувати rоловi райопноi ради винести на розгляд трядцятоi поrдчерговоi
cecii райопноi ради cboмol о сrсликанllя llасryпнi пптанвя:
1 Про встмовлеЕня меморiальноi дошки Гордiенку Олександру Борrсовичу.
2,ГIро внесення змiн до рiшення районноi ради вiл 18 грудня 2017 року N9З16 "Про
районЕий бюджет на 2018 piк"
3.Про Комплексну програму цiльового забезлечеЕня призову громаJIян Украiпи на
строкову вiЙськову службу, вiЙськову' службу за контрактом, на Еавчмьнi збори, з питань
мобiлiзацii та приписки юЕакiв до призовпоi дiльницi на територii Долинського району на
20l9-202l роки.
4 Про затвердженвя районЕоi цiльовоI програми територiальноi оборони Долинського
району на 20l9-2020 роки.
5.Про програму створення на базi Долинськоrо районного вiйськового KoMicapiaTy
територlal,,Iьного центру комплектування та соцiальноi пiдтримки на 2019 piк.
6,Про внесення змiн до районtlоi комплексноi програми соцiмьного захпсту пасеJlення
району па 2018-202l роки.
7,Про внесення змiн ло програми економiчноlо i соцiмьного ро]витку Долинського
району на 2019 piK,
8,Про внесення змiн до рiшення районно]i ради вiд 21 грудня 2018 року Ne469 "Про
районний бюлкет Еа 2Ot9 piK".
9.Про реорганiзацiю Долинськоi цевтра-'IьноI районноi лiкарЕi шляхом перетворення у
КоNIупмьне некомерцiйне пiдпри€мство "Долинська цеЕтральна районна лiкарня Долиtrськоi
районЕоi ради"
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Про листи, якi надiйшли до KoMicii
Розглянувши та обговоривши листи, якi надiйшли на розгляд KoMicii ,
постiйна комiсiя ВИРIШИJIА:
Листи
нського районною радiомовлення вiд 9
:

lB);

ського районного радiомовлення вiл 10
14.01.20l9
фондiв>
взяти до вiдома.

голова постiйноi koMicii

В.Майборода

УKPAIHA
ДОЛИНСЬКА

РАЙОННА

РАДА

КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноI ради з питань бюджеry, фiнансiв, iнвестицiй
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вiд 3l сiчня 2019 року

м..I[олинська

Про план роботи постiйноТ KoMicIi
Заслухавши та обговоривши iнформацiю голови постiйноi KoMiciТ про план
робоlи постiйноi KoMiciT на 20l9 piK,
постjйна комiсiя вирiшила:

Включити до плану роботи постiйноТ KoMicii на 2019 piK наступнi питання:
1 Про використання коштiв районного бюджету, що надходять у порядку
вtдшкодування втрат
сlльсБкогосподарського
лrсогосподарського
виробництва,
2.flpo хiд виконання рiшення районноТ ради вiд 25 вересня 2015 року Nэ 508
(Про оренду майна спiльноТ власносгi територiальних громад Mic]a. селиша та
ciJl району)
3.Про ефективнiсть використання майна спiльноТ власностi територiальних
громад MicTa, селища та сiл району.
4. Про стан фiнансування дiючих районних профам.
Щокварта-льно розглядаеться питання "Про хiд виконання рiшень, якi стоять
на контролi постiйно_i KoMiciT ".
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