УКРАЇНА
НЕ ДРИГ АЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
09.08.2019 року

НЕДРИГАЙЛІВ

Про депутатський
запит Свириденка С.І.

Відповідно до п.7 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування
Україні», ст. 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
районна рада вирішила:
1. Депутатський запит Свириденка Сергія Івановича - підтримати
(додається).

Голова

І.НАНКА

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
09.08.2019 року

НЕДРИГ АИ ЛІВ

Про депутатський
запит Педька С.О.

Відповідно до п.7 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
районна рада вирішила:
1. Депутатський запит Педька Сергія Олексійовича - підтримати
(додається).

Голова

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
09.08.2019 року

НЕДРИГАЙЛІВ

Про стан законності, заходи
щодо її зміцнення та результати
діяльності місцевої прокуратури
за перше півріччя 2019 року

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»
заслухавши «Інформацію про стан законності, заходи щодо її
зміцнення та результати діяльності місцевої прокуратури за перше півріччя
2019 року районна рада в и р і ш и л а :
1.
Інформацію про стан законності, заходи щодо її зміцнення та
результати діяльності місцевої прокуратури за перше півріччя 2019 року взяти
до відома.

Г олова

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
09.08.2019 року

НЕДРИГАЙЛІВ

Про внесення змін до
Районної програми соціального
захисту населення на 2017-2021 роки

Розглянувши подання Недригайлівської районної державної адміністрації
від 25.06.2019 року № 01-22/318, 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 (додаються).
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
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
09.08.2019 року

НЕДРИГАЙЛІВ

Про внесення змін до районної
програми підтримки Недригайлівської
районної організацій ветеранів

Розглянувши подання
Недригайлівської районної державної
адміністрації №01-22/288 від 10.06.2019 року, відповідно до ст. 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Унести зміни до районної програми підтримки Недригайлівської
районної організації ветеранів, (додаються).
2. Організацію виконання рішення покласти на управління праці та
соціального захисту населення Недригайлівської районної державної
адміністрації.
3. Контрольза 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
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
09.08.2019 року

НЕДРИГАЙЛІВ

Про внесення змін до Комплексної районної
цільової програми для пільгових
категорій населення на 2016-2019 роки

Розглянувши подання Недригайлівської районної державної адміністрації
№01-22/285 від 06.06.2019 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 Комплексної районної цільової програми для
пільгових категорій населення на 2016-2019 роки (додаються).
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, имолодіжної політики, фізкультури та спорту.

Голова

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
09.08.2019 року

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 № 01-26/301 від 14.06.2019 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, а
саме:
1. Викласти в новій редакції додаток 1.4 Програми, збільшивши на
відповідний обсяг фінансування по державному бюджету за зазначеними
завданнями відповідно до розпорядження КМУ від 05.06.2019 № 365-р та
враховуючи розпорядження голови Недригайлівської районної державної
адміністрації від 24.06.2019 № 143-ОД «Про уточнення найменування
об’єктів» (додаток 1).
2. Зменшити суму коштів з районного бюджету по пріоритету 4
«Поліпшення якості державного управління» завдання 1 «Сприяння
реалізації державної політики в районі» на 70,0 тис грн., зменшивши загальну
суму по програм і.
3. Доповнити пріоритет 2. З «Соціальне забезпечення» завданням 2
«Реалізація політики соціальної підтримки учасників бойових дій та їх сімей»
заходом 1 « Матеріальна підтримка учасників бойових дій та їх сімей» на
20,0 тис грн., збільшивши загальну суму по програмі (додаток 2).
4.
Доповнити пріоритет 2.4. «Охорона здоров’я» завдання 1
«Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.
Дооснащення відділень лікувально-діагностичним обладнанням» заходом 10
«Придбання препаратів інсуліну для забезпечення хворих на цукровий та
нецукровий діабет» на 50,0 тис гр
альну суму по програмі
(додаток 3).
Голова

І.НАНКА

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
09.08.2019 року

НЕДРИГАЙЛІВ

Про внесення змін до Районної цільової
програми підтримки індивідуального
житлового будівництва «Власний дім»
на 2019-2020 роки

Розглянувши
поданий Недригайлівською районною державною
адміністрацією проект змін
Районної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019-2020 роки, з
метою ефективного використання коштів районного бюджету, керуючись ст.
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Унести зміни до Районної цільової
програми підтримки
індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019-2020 роки,
затвердженої рішенням Недригайлівської районної ради від 15.02.2019 (далі
- Програма), виклавши в новій редакції Додаток 1 до Програми «ПРАВИЛА
надання та повернення довгострокових кредитів по Районній цільовій
програмі підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім»
на 2019-2020 роки» (додається).
2. Рішення набирає чинності з ______________2019 року.

Голова

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
09.08.2019 року

НЕДРИГАЙЛІВ

Про надання дозволу Недригайлівській центральній районній лікарні на
укладення договору оренди вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 196,8 кв.м. по вул. Сумська, 13, смт. Недригайлів
Розглянувши листа Недригайлівської районної державної адміністрації від
11.07.2019 №01-21/355 «Про надання в оренду приміщення», керуючись статтями
43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
Закону України «Про адміністративні послуги», Наказу Фонду державного майна
України 23.08.2000 № 1774 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня
2000 р. за № 931/5152 та згідно до п.13 Порядку передачі в оренду майна, що
перебуває у спільній власності сіл, селищ Недригайлівського району затвердженої
Рішенням 4 сесії 6 скликання Недригайлівської районної ради від 04.03.2011 року
«Про затвердження нормативних документів, щодо оренди майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Недригайлівського району» з метою
підвищення рівня обслуговування
жителів Недригайлівського району,
впровадження нових підходів щодо організації закладів надання адміністративних
послуг Недригайлівська районна рада в и р і ши л а :
1.
Надати дозвіл Недригайлівській центральній районній лікарні на
укладення договору оренди вбудованого нежитлового приміщення загальною
площею 196,8 кв.м. по вул.. Сумська, 13 смт. Недригайлів, що належить до спільної
комунальної власності територіальних громад Недригайлівського району, та є на
балансі Недригайлівської центральної районної лікарні строком на 2 роки 11
місяців, з 01 серпня 2019 по ЗО червня 2022 року з орендною платою в розмірі 1
(однієї) гривні на рік.
2.
Доручити голові Недригайлівської районної ради затвердити договір
оренди та акт приймання-передачі індивідуально визначеного (нерухомого або
іншого) майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Недригайлівського району Сумської області
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань комунальної власності, промисловості, будівництва,
транспорту, зв’язку розвитку підприємства, комунального побутового та
торгівельного обслуговування населення та з питань освіти, охорони здоров’я,
культури, соціального захисту населення, молодіжної політики, фізкультури і
спорту.
Голова

НЕДРИГАЙЛІВСЬКА

РАЙОННА

РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ

СЬОМА

СЕСІЯ

Р ІШ Е Н Н Я
09.08. 2019 року
смт. 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
31.05.2019року « Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»
наступні зміни:
1.1 Пункти 1,2,3,4,5 Викласти в новій редакції:
п.1 Визначити на 2019 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 111057340,00 гривень, у тому числі
доходи загального фонду бюджету - 109728726,00 гривень, доходи спеціального
фонду бюджету - 1328614,00 гривень, (додаток 1);
- видатки районного бюджету у сумі 114233810,89 гривень, у тому числі
видатки загального фонду бюджету -110334687,89гривень, видатки спеціального
фонду бюджету - 3899123,00 гривень (додаток 3);
- надання кредитів з районного бюджету у сумі 50000,00 гривень, у тому
числі надання кредитів із загального фонду у сумі 50000,00гривень.
- профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 655961,89гривень,
напрямком використання якого визначити спрямування залишку коштів
районного бюджету на збільшення бюджетних призначень в сумі
3226470,89гривень та спрямування коштів із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку ( спеціального фонду) в сумі 2570509,00 гривень.
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 2570509,00
гривень джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 2570509,00гривень
- 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 21.12.2018 року
«Про районний бюджет Недригайлівського району на 2019 рік»
- резервний фонд районного бюджету у розмірі 344000 гривень, що
становить
0,27 відсотка видатків загального фонду районного бюджету
визначених пунктом 1 рішення сесії від 21.12.2018 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.
Та доповнити пункт наступним підпунктом такого змісту «здійснювати
перерозподіл обсягів видатків, що фінансуються за рахунок субвенції з
державного бюджету, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних
пільг, субсидій та допомоги».
п.4
Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на
здійснення заходів на будівництво, реконструкцію
і реставрацію об»єктів
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об»єктами згідно з
додатком 6 до цього рішення.
п.5 Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію
районних програм у сумі 9185441,89гривень згідно з додатком 7 до цього
рішення.

Голова районної ради

І.В. Нанка

