ш

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
20.12.2019

Недригайлів

Про Недригайлівську районну
програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2020 рік
З метою створення максимально сприятливих умов для забезпечення
вирішення питання щодо якісного і повноцінного відпочинку і оздоровлення
дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, ураховуючи
подання Недригайлівської районної державної адміністрації від 27.11.2019
керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Недригайлівська районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Недригайлівську районну програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2020 рік (додається).
2. Організацію виконання рішення покласти на управління праці та
соціального захисту населення Недригайлівської районної державної
адміністрації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального
захисту населення,молодіжної політики, фізкультури та спорту.

Голова

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
20Л2.2019

Недригайлів

Про затвердження Комплексної районної
цільової програми для пільгових
категорій населення на 2020-2023 роки

Розглянувши подання
Недригайлівської районної державної
адміністрації від 10.12.2019 року №01-22/628, відповідно до ст. 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Затвердити Комплексну районну цільову програму для пільгових
категорій населення на 2020-2023 роки (додається).
2. Організацію виконання рішення покласти на управління праці та
соціального захисту населення Недригайлівської районної державної
адміністрації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради
з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту
населення,молодіжної політики, фізкультури та спорту.

Голова

щ

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
20Л2.2019

Недригайлів

Про внесення змін до Районної
програми соціального захисту
населення на 2017-2021 роки
Розглянувши подання
Недригайлівської районної державної
адміністрації від 04.12.2019 року, відповідно до ст. 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а :
1.
Унести зміни до Районної програми соціального захисту населення на
2017-2021 роки (додається).
2.Організацію виконання рішення покласти на управління праці та
соціального захисту населення Недригайлівської районної державної
адміністрації.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального
захисту населення,молодіжної політики, фізкультури та спорту.

Голова

—

І.В. НАНКА

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
20Л2.2019

Недригайлів

Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства «Недригайлівська центральна районна
лікарня» Недригайлівської районної ради на 2020 рік
Керуючись ст. ст.43, 59, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України, Закону
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», з метою
підвищення якості та доступності надання кваліфікованої медичної допомоги
населенню Недригайлівського району, забезпечення стабільної роботи
комунального некомерційного підприємства «Недригайлівська центральна
районна лікарня» Недригайлівської районної ради шляхом забезпечення
медикаментами, виробами медичного призначення, оснащення необхідною
медичною апаратурою та медичним обладнанням, комп’ютерною технікою,
районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства «Недригайлівська центральна районна лікарня»
Недригайлівської районної ради на 2020 рік (додається).
2. Організацію виконання Програми покласти на комунальне
некомерційне підприємство «Недригайлівська центральна, районна лікарня»
Недригайлівської районної ради
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення,
молодіжної політики, фізкультури та спорту.
Голова

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
20Л 2.2019

Недригайлів

Проект внесення змін до Програми фінансової підтримки
комунального некомерційного підприємства «Недригайлівський
районний центрпервинної медико-санітарної допомоги на 2019 рік»
Розглянувши подання Недригайлівської районної державної адміністрації
від 23.10.2019 року № 967, з метою забезпечення доступності сільського
населення до кваліфікованої амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах
амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів,
забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного
призначення, поліпшення матеріально-технічного стану сільських лікувальнопрофілактичних закладів, створення належних умов праці для медичних
працівників, враховуючи особливості фінансування сільських лікувальнопрофілактичних закладів у 2019 році, керуючись Примірним табелем
матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних
осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу, затверджений
наказом МОЗ України від 26 січня 2018 р № 148, поліпшення соціальнопобутових умов, відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» районна рада ВИРІШИЛА:
1.Унести зміни до Програми фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства «Недригайлівський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги на 2019 рік (додаються).
3.Організацію виконання змін до програми покласти на комунальне
некомерційне підприємство «Недригайлівський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, соціального
захисту населення, молодіжної політики, фізкультури та спорту.

Голова

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
20.12.2019

Недригайлів

Про внесення змін та доповнень до Програми
економічного і соціального розвитку
Недригайлівського району на 2019 рік
та наступні 2020-2021 програмні роки
Розглянувши пропозиції Недригайлівської районної державної
адміністрації №01-26/634 від 12.12.2019 року, відповідно до ст.43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:
Унести зміни до Програми економічного і соціального розвитку
Недригайлівського району на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки
(далі - Програма), затвердженої рішенням районної ради від 21.12.2018 (зі
змінами від 15.02,2019, 22.03.2019, 31.05.2019, 08.08.2019, 04.12.2019), а саме:
1. Захід 8 та 10 завдання 1. «Покращення матеріально-технічної бази закладів
охорони здоров'я. Дооснащення відділень ліку вально-діагностичним
обладнанням» пріоритету 2.4. «Охорона здоров'я» викласти в новій
редакції (додаються).
2. Доповнити пріоритет 3.2. «Техногенна безпека» завданням 3 та
відповідним заходом (додається).
3. Захід 2 завдання 2 «Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок
заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед,
отриманими з відновлювальних джерел енергії» пріоритету
1.5.
«Енергозабезпечення та енергозбереження» викласти в новій редакції
(додається).

Г олова

і
У К РАЇНА

НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
20Л2.2019

Недригайлів

Про внесення змін до районного
бюджету на 2019 рік

Розглянувши пропозиції Недригайлівської районної державної адміністрації,
відповідно Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення сесії районної ради сьомого скликання від
04Л2.2019року « Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік» наступні зміни:
1Л Пункти 1,2,3,5 Викласти в новій редакції:
пЛ Визначити на 2019 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 117919330,37 гривень, у тому числі доходи
загального фонду бюджету - 116568716,37 гривень, доходи спеціального фонду
бюджету - 1350614,00 гривень, (додаток 1);
- видатки районного бюджету у сумі 121195321,56 гривень, у тому числі видатки
загального фонду бюджету -113328814,56гривень, видатки спеціального фонду
бюджету - 7866507,00 гривень (додаток 3);
- профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 3239901,81 гривень,
напрямком використання якого визначити спрямування залишку коштів районного
бюджету на збільшення бюджетних призначень в сумі 3275991,19гривень та
спрямування коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального
фонду) в сумі 6515893,00 гривень
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 6515893,00 гривень
джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 6515893,00гривень
- оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 100000
гривень, що становить 0,08 відсотка видатків загального фонду районного бюджету
визначених пунктом 1 рішення сесії від 21Л2.2018 року «Про районний бюджет
Недригайлівського району на 2019 рік»
п.2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними
згідно з додатками 3 та 4
п.З Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до
цього рішення.
п.5 Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних
програм у сумі 14221616,89гривень згідно з додатка
Голова

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
20Л 2.2019

Недригайлів

Про внесення змін до
деяких рішень районної ради
У зв'язку з прийняттям рішення «Про передачу з комунальної власності
територіальних громад Недригайлівського району нерухомого майна» від 29
вересня 2019 року та проведенням технічної інвентаризації інвентаризаційна
справа № 525, технічний паспорт виданий товариством з обмеженою
відповідальністю «Перше БТІ» від 3 жовтня 2019 року, керуючись статтями 43,
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада
вирішила:
1.
Унести зміни до рішення Недригайлівської районної ради від 18.05.2012
року «Про передачу частини вбудованих, нежитлових приміщень загальною
площею 73,6 м.кв. у будівлі поліклінічного відділення Недригайлівської
центральної районної лікарні за адресою смт. Недригайлів вул. Чапаєва, 12»
виклавши пункт 1 рішення в наступній редакції :
« Передати із спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Недригайлівського району до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Сумської області частину вбудованих нежитлових приміщень
загальною площею 70,0 м.кв., що становить 5/100 частки нерухомого майна згідно
розрахунку часток нежитлових приміщень за адресою смт Недригайлів, вул.
Шкільна, № 12 а, вирахуваного товариством з обмеженою відповідальністю
«Перше БТІ» від 22 жовтня 2019 року, що відповідає №1-12, номер
відокремлених груп приміщень 1, літ. В-2 згідно технічного паспорта виданого
товариством з обмеженою відповідальністю «Перше БТІ» від 3 жовтня 2019 року,
інвентаризаційної справи № 525, розташованих за адресою смт. Недригайлів
вулиця Шкільна, № 12 а»
2. Унести зміни до рішення Недригайлівської районної ради від 27.09.2019
року «Про передачу з комунальної власності територіальних громад
Недригайлівського району нерухомого майна» виклавши пункт 1 рішення в
наступній редакції :

«Передати
із
комунальної
власності
територіальних
громад
Недригайлівського району у комунальну власність Недригайлівської селищної
ради, частину вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 1430,1
м.кв., що становить 95/100 частки нерухомого майна згідно розрахунку часток
нежитлових приміщень за адресою смт Недригайлів, вул. Шкільна, № 12 а,
вирахуваного товариством з обмеженою відповідальністю «Перше БТІ» від 22
жовтня 2019 року, що відповідають № 1-53, поверху 1, номер відокремлених
груп приміщень 2, літ. В-2 та № 54-103, поверху 2, номер відокремлених груп
приміщень 2, літ. В-2 згідно технічного паспорта виданого товариством з
обмеженою відповідальністю «Перше БТІ» від 3 жовтня 2019 року,
інвентаризаційної справи № 525, розташованих за адресою смт. Недригайлів
вулиця Шкільна, № 12 а»
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань комунальної власності, промисловості, будівництва,
транспорту, зв’язку, розвитку підприємства, комунального, побутового та
торгівельного обслуговування населення.
Голова

І.В. НАНКА

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
2012.2019

Недригайлів

Про надання дозволу комунальному
некомерційному підприємству
«Недригайлівська центральна районна
лікарня»на укладення договору оренди
Розглянувши листа Недригайлівської районної державної адміністрації від
03.12.2019 року № 01-21/1328 «Про розгляд питання», керуючись статтями 43, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Недригайлівська
районна рада в и р і ш и л а :
1.Надати дозвіл КНП «Недригайлівська центральна районна лікарня» на
укладення договору оренди вбудованого нежитлового приміщення загальною
площею 33,6 кв.м. в громадському будинку (корпус харчоблоку), по вул. Шкільна,
12 г, смт. Недригайлів, та частину громадського будинку (закрита стоянка для
автомобілів) загальною площею 38,5 кв.м., по вул. Шкільна, 12 д, смт.
Недригайлів, з КНП «Недригайлівський центр первинної медико-санітарної
допомоги».
2.Доручити голові Недригайлівської районної ради затвердити договір
оренди та акт приймання-передачі вбудованих нежитлових приміщень, загальною
площею 33,6 кв.м. в громадському будинку (корпус харчоблоку), по вул. Шкільна,
12 г, смт. Недригайлів, та частину громадського будинку (закрита стоянка для
автомобілів) загальною площею 38,5 кв.м., по вул. Шкільна, 12 д, смт.
Недригайлів.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань комунальної власності, промисловості, будівництва, транспорту,
зв’язку, розвитку підприємництва, комунального побутового та торгівельного
обслуговування населення.

Голова

І.В.НАНКА

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
20Л2.2019

Недригайлів

Про внесення змін та доповнень до договору
оренди № 2 від 20 травня 2010 року між
Недригайлівською районною організацією
Товариство Червоного Хреста України та
КНП «Недригайлівська ЦРЛ».
Розглянувши подання Недригайлівської районної державної адміністрації
№01-21/1257 від 13.11. 2019 року «Про розгляд питання», враховуючи
рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності,
промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва,
комунального, побутового та торгівельного обслуговування населення, та
керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада в и р і ш и л а :
1. Унести зміни до п. 1.1 Договору оренди № 2 від 20.05.2010 р. та викласти
його в наступній редакції:
«Орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування
визначене майно,
що перебуває
в оперативному
управлінні
КНП
«Недригайлівська центральна районна лікарня» і знаходиться за адресою: смт
Недригайлів, вул Шкільна, буд. 12л.»
2. Продовжити термін дії договору оренди № 2 від 20.05.2010 р. на
нежитлове приміщення за адресою: смт. Недригайлів, вул. Шкільна, 12л, яке
знаходиться в громадському будинку «Овочесховище», загальною площею 26,6
м , на 2 роки 11 місяців на тих самих умовах.
3. Доручити голові районної ради затвердити додаткову угоду.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань комунальної власності, промисловості, будівництва,
транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва, комунального, побутового та
торгівельного обслуговування населення.
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Недригайлів

Про затвердження лімітів
споживання енергоносіїв та води
в натуральних величинах на 2020 рік
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.51, 77 Бюджетного кодексу України районна рада в и р і ш
и л а:
1. Затвердити ліміти споживання електричної енергії, природного газу та
води для утримання та обслуговування майнового комплексу
адмінбудівлі районної ради в 2020 році в межах доведених обсягів
бюджетних асигнувань в наступних натуральних величинах:
- електрична енергія - 45,83 тис.кВт;
- природній газ - 30,0 тис.м.куб.;
- водопостачання - 150 м. куб. води.

Голова
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УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
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Недригайлів

Про план роботи Недригайлівської
районної ради сьомого скликання
на І півріччя 2020 року
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити план роботи Недригайлівської районної ради сьомого
скликання на І півріччя 2020 року ( додається).
2. Доручити голові та постійним
комісіям районної ради
необхідності вносити корективи до плану роботи.

при

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні
комісії та виконавчий апарат Недригайлівської районної ради.

Голова

І.В.НАНКА

