УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
31.05.2019 року

Недригайлів

Про внесення змін до Програми фінансової
підтримки комунального некомерційного
підприємства «Недригайлівський районний
центр первинної медико-санітарної
допомоги на 2019 рік»
Розглянувши подання Недригайлівської районної державної адміністрації від
12.04.2019 року №01-20/210, 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 осібпідприємців, які надають первинну медичну допомогу, затверджений наказом
МОЗ України від 26 січня 2018 р № 148, поліпшення соціально-побутових умов,
відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до Програми фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства «Недригайлівський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги на 2019 рік (додається).
2. Рекомендувати:
2.1. Сільським та селищним радам забезпечити виконання заходів проекту
змін до Програми фінансової підтримки
комунального некомерційного
підприємства «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги на 2019 рік.
3. Організацію виконання рішення покласти на КНП «Недригайлівський
районний ЦПМСД».
4. 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.
Г олова

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
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Недригайлів

Про фінансовий план комунального
некомерційного підприємства
«Недригайлівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги»
Розглянувши подання Недригайлівської районної державної адміністрації
від 21.05.2019 року №01-21/255 звернення головного лікаря КНП
«Недригайлівський районний центр ПМСД» від 14.05.2019 року № 01-10/387,
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»,
керуючись ст. 78 Господарського кодексу України, відповідно до Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 205 від 02.03.2015
«Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки»,
відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою підвищення ефективності роботи, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити
фінансовий
план
Комунального
некомерційного
підприємства «Недригайлівський районний Центр первинної медикосанітарної допомоги» на 2019 рік (додається).
2.
Фінансовому управлінню Недригайлівської районної державної
адміністрації здійснювати погодження фінансового плану комунального
некомерційного підприємства «Недригайлівський районний Центр первинної
медико-санітарної допомоги».
3.
Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства
«Недригайлівський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»
(Неменко Т.В.) забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням
показників, передбачених фінансовим планом.
4.
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 спо
Г олова

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
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НЕДРИГАЙЛІВ

Про внесення змін та доповнень до Статуту
комунального некомерційного підприємства
«Недригайлівський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги »
Розглянувши подання Недригайлівської районної державної адміністрації
від 02.05.2019 року №01-21/488, звернення головного лікаря КНП
«Недригайлівськогий районний центр ПМСД» від 24.04.2019 року № 0110/387,
з метою приведення Статуту КНП « Недригайлівський районний центр
ПМСД» у відповідність з вимогами чинного законодавства України,
Цивільним Кодексом України, Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»,
відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
районна рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до п 3.2.1 Медична практика з надання первинної та інших
видів медичної допомоги населенню, в тому числі денних стаціонарів Статуту
КНП «Недригайлівський районний центр ПМСД» (додаються) та викласти
його в новій редакції.
2. Уповноважити головного лікаря КНП «ООНедригайлівський районний
центр ПМСД» Неменко Тетяни Володимирівни провести необхідні зміни в
органі державної реєстрації
3. 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.

Г олова

.НАНКА

УКРАЇНА
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Недригайлів

Про списання основних засобів

Розглянувши лист т.в.о. головного лікаря Недригайлівської центральної
районної лікарні від 01.04.2019 року №01-17/434, висновки ТОВ «ДП
МедТехСервіс», довідку ДП «Сумський регіональний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології та сертифікації», керуючись ст.60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада в и р і ш и л а :
1. Надати дозвіл Недригайлівській центральній районній лікарні на
списання основних засобів (перелік додається).
2. Доручити голові районної ради затвердити акт списання.
3. Контроль за виконанням цього 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.НАНКА

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
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Недригайлів

Про внесення змін до Районної
комплексної програми
«Правопорядок на 2016-2020
роки»
Розглянувши пропозиції Недригайлівської районної державної
адміністрації від 23.05.2019 року № 01-30/257, з метою забезпечення прав,
свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та
інших протиправних посягань, охорони громадського порядку, керуючись
статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна
рада ВИРІШИЛА:
Унести зміни до Районної комплексної програми «Правопорядок на
2 0 16-2020 роки» затвердженої рішенням сесії Недригайлівської районної ради
від 01.07.2016 (зі змінами від 30.05.2017, 04.12.2017, 18.09.2018, 04.12.2018,
15.02.2019), а саме:

1.
У додаток 2 до Програми «Напрямки діяльності та заходи щодо
реалізації районної комплексної програми «Правопорядок на 2016-2020 роки»,
розділ 3 «Захист державного суверенітету та територіальної цілісності
держави»,
напрямок «Матеріально-технічне забезпечення» доповнити
заходом:
«Придбання
паливо-мастильних
матеріалів,
автозапчастин,
канцелярських товарів, матеріалів для ремонту адміністративного приміщення
для Недригайлівського відділення поліції Головного управління Національної
поліції в Сумській області» згідно додатка.

Голова ради

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
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Недригайлів

Про надання дозволу на списання
основних засобів районної ради

Відповідно до Законів України «Про відходи», «Про металобрухт»,
Порядку списання об’єктів державної власності затверджених постановою
КМУ від 08.11.2017 року № 1314, статей 43, 46, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», регламенту роботи Недригайлівської
районної ради сьомого скликання, враховуючи клопотання районної ради від
03.05. 2019 року № 01-23/112А районна рада ВИРІШ ИЛА:
1. Надати дозвіл районній раді на списання з балансу основних засобів,
інших необоротних активів, які непридатні для подальшого використання та
фізично зношені (перелік додається).
2. Доручити головному бухгалтеру районної ради Шелудченко В.І.
провести списання зазначених у п. 1 даного рішення основних засобів, інших
нематеріальних активів згідно вимог чинного законодавства.
3. Голові районної ради укласти із суб’єктами господарської діяльності,
які мають відповідну ліцензію, договори на утилізацію комп’ютерної техніки.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань комунальної власності, промисловості,
будівництва, транспорту, зв'язку розвитку підприємництва та торгівельного
обслуговування та постійну комісію районної ради з питань планування
бюджету та фінансів.

Голова

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
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Недригайлів

Про укладання контракту на новий
термін з директором Недригайлівської
районної друкарні Яременко С.І.

У зв'язку із закінченням терміну дії контракту з директором
Недригайлівської районної друкарні Яременко Світланою Іванівною,
враховуючи подану заяву, відповідно до рішення Недригайлівської районної
ради від 20.05.2010 року «Про призначення директора Недригайлівської
районної друкарні», керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Укласти контракт на новий термін із директором Недригайлівської
районної друкарні Яременко Світланою Іванівною на п ’ять років із
21.05.2019 року по 20.05.2024 року. •
2. Голові Недригайлівської районної ради укласти з Яременко С. І.
контракт згідно з чинним законодавством.

Голова

УКРАЇНА
НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
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Недригайлів

Про укладання контракту на новий
термін з директором комунальної
установи «Недригайлівський районний
трудовий архів» Стовбир О.І.

У зв'язку із закінченням терміну дії контракту з директором комунальної
установи «Недригайлівський районний трудовий архів» Стовбир Оленою
Іванівною, враховуючи подану заяву, відповідно до рішення Недригайлівської
районної ради від 23.05.2008 року «Про створення комунальної установи
«Недригайлівський районний трудовий архів», керуючись
пунктом 20
частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.

2.

Укласти контракт на новий термін із директором комунальної установи
«Недригайлівський районний трудовий архів» Стовбир Оленою
Іванівною на п ’ять років із 26.06.2019 року по 25.06.2024 року.
Голові Недригайлівської районної ради укласти з Стовбир О.І. контракт
згідно з чинним законодавством.

Голова

УКРАЇНА
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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 від 28.05.2019 року № 01-26/262, відповідно до ст. 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а :
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 та доповненнями від 15.02.2019), а саме:
1. У додатку 1.1. до Програми збільшити обсяг фінансування на 2019
рік за рахунок районного бюджету по заходу 1 завдання 1 «Підтримка
реалізації повноважень органів виконавчої влади» напряму 4 «Поліпшення
якості державного управління» на 19,95 тис. гривень (до 622,8 тис. гривень),
збільшивши на відповідний обсяг фінансування загальну суму за зазначеним
завданням.
2. Доповнити завдання
3.
«Модернізація навчальної бази
загальноосвітніх навчальних закладів» пріоритету 2.5 «Освіта» заходом З
(додаток 1).
3. Доповнити завдання 5. Проведення будівництва, реконструкції
будівель, поточних та капітальних ремонтів, заходів з енергозбереження
закладів охорони здоров’я» заходом 3 (додаток 2).

Додаток: на 1 арк.
Г олова
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Недригайлів

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

Розглянувши подання Недригайлівської районної державної адміністрації
від 29.05.2019 року №01-22/266, відповідно до ст. 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити 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 районно
ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту
населення,молодіжної політики, фізкультури та спорту.
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