Звiт
голови постiйноi KoMicii районноi ради сьомого скJIикання з питд{ь
економiчного розвrгку, iнвестицiйноi полiтики, комутrальноi власностi,
будiвництва та розвитку iнфрастрlктури за I пiврiччя 20 1 8 р.

Вiдповiдно до частини l cTaTTi 47 Закону УкраiЪи <Про органи мiсцевого
самоврядуваЕЕr{> постiйнi KoMicii ради е оргаЕами ради, цо обираються з
числа ii депlтатiв, дJIя вивченнJI, попереднього розгляду i пiдготовки питаЕь,
якi належать до iT вiдання, здiйсненIuI контроJIю за виконанням рiшень ради, ii
виконавчого KoMiTery.
Склад постiйноТ KoMicii PiBHeHcbKoi район}rоi ради сьомоIо скJIиканIrI з
питаrь економiчного розвитку, iнвестицiйноi полiтики, комунальноi
власностi, будiвництва та розвитку iнфраструктури (далi - KoMicй) становить:

1.
2.
3.
4.

Суlруlrюк Юрiй Павлович - голова постiйноi KoMicii.
Ваколюк Вiталiй Вiкторович.
КотовськийАнатолiйАнатолiйович.
Мrо<аrпок Богдан fIилипович.

За I пiврiччя 20i8 р. Комiсiя провела 4 засiдаптrя та розглянула близько
121 питання.
Загалом yci розглянутi питання можна роздiлити на насryлнi групи:
I. Щодо пiдсумкiв роботи окремих галузей.

PiBHeHcbKoi районноi ради про результати фiнансово-господарськоi дiяльностi
пiдприемства у 20l7 роцi та затверлження результатiв iнвентаризацii.

/

Про

НаДаНIИ KoI\4Лa[bHoMy пiдприсмству <МiжлiкарIUIна аптекa>)
районноi ради дозвоlý/ на отримzrнIUI кредитного лiмiry на
поточний рахунок.
Про звiт директора КОN,IИ:IАЛЬНОГО ШДIРИеМСТВ А <Щ4ТЯЧИЙ
-зАклАд сАIlАторного
ТИIТУ кСИГНАл> рIвнЕнськоi рАЙоIil]оi
РАЩ{> про результати фiнансово-господарськоi дiяльностi пiдприемства
у
20l7 роцi та затверджеrrrш результатiв iнвентаризацii.
Про пiдсумки роботи робочоi групи районноi ради щодо подапьшого

-PiBHeHcbKoi

-розвитку КОМУНАJЪНОГО ШДIРИСМСТВА

(ДИТЯ!IИI7 ЗАКлАД
сА}иторного тиIту (сигнАл) рIвнЕнськоi рАЙоI*{оi рАд{>.
Про контракт директором коI\{и ильного шдIрисмствА
-<д4т ячиЙ зАк,,1Адз сАнАторного
тиIrу (сиfнАл,) р] BHEHCbKoi
рАйоI*{оiр4щ4>.
ПрО звiт в.о. директора кол,олалБного пiдприсмства <Управлiння

-майновим

комплексом> PiBHeHcbKoT районноi ради про результати фiнансово-

господарськоТ дiяльностi пiдприемства у 2017 роцi та затвердженнJ{
результатiв iнвентаризацii.
Про звiт в.о. головного редактора PiBHeHcbKoi мiськрайонноi газети
-<Слово i час>> про
результати фiнансово-господарськоi дЬльностi у 20l7 роцi
та затвердження результатiв iнвентаризацii.

Про звiт

директора комунzrпьного пiдприемства
-PiBHeHcbKoi районноi
ради про

дiяльностi пiдприемства

у

<<Рiвнерйкомуненергiя>

результати фiнансово - господарськоi
2017 роцi та затвердженнJI результатiв

iнвентаризацii.
Про звiт директора Трудового apxiBy Рiвненського району про
результати
-фiнансово - господарськоi
дiяльностi установи у 2017 роцi.

Про

комунаIьного закладу <<Рiвненський рйонний центр
допомоги> шJUIхом перетворення в комунальне
пiдприсмство <<Рiвненський районний центр первинноi медико-санiтарноi

-первинноiреорганiзацiю
медико-санiтарноi
допомоги)).
Та iншi.

-

IV. Питання, що стосуються виконапня рiшень Piвцeнcbкoi районцоi
ради.
Про виконання рiшення районноi ради вiд 06 вересня 201З року Nэ 1233
-<Про Програму зайнятостi
населення Рiвненського району на перiод до
2017

рокр.

Про виконапня

рiшення районноi ради вiд 20 грудня 2013 року Nэ lЗ12
-<Про цiльову програму
створення та веденшI мiстобудiвного кадастру в
PiBHeHcbKoMy районi на 2013

-

2017 рокш.

Про виконанIuI рiшення рйонноi ради вiд 19 квiтrrя 2013 року Nl 1082
програму розвитку та збереження зеле}II,D( насаджень Рiвненського

-<Про

району на 20l З-2017 роки>.
Та iншi.

-

V. Питання, що стосуються розпоряджецця комунальною власнiстю.
програму вiдшкодрання комунаlrьному пiдприсмству
кРiвверйкомуненергiя> Рiвненськоi рйонноТ рали рiзницi в тарифах на
виробництво, транспортування та постачанЕя тепловоi енергii для населенIuI
рйону у 2018 роцi.
затвердженЕя економiчно обrрунтованих тарифiв Еа
теплопостач:lнIlJI комунальному пiдприемству <<Управлiння мйновим
комплексом)) PiBHeHcbKoi районноТ рали.
Про збiльшення розмiру статlтного калiталу коlrлунального пiдпри€мства
-<<Управлiння майновим
комплексош> PiBHeHcbKoi районноi ради.
Про зменшення розмiру стагуrного калiталу комунального пiлприсмства
кРiвнерйкомуненергiя> PiBHeHcbKoi районноТ ради.
Про затвердженrrя вiдкоригованих економiчно обrрунтованих тарифiв на
теплопостачання комунапьному пiдприемству <Рiвнерайкомуненергiя>

-

Про

- Про

-

-

PiBHeHcbKoi районноi ради.
Про передачу iз спiльноi власностi територiальних громад Рiвненського
району емкостей дJIя води цiлiсного майнового комIтлексу котельнi за
адресою: вул. Констиryчii, бул.35, с. Зоря, Рiвненський рйон у комунальну
власнiсть територiальноi громади сiл ЗорянськоТ сiльськоi ради з подапьшим
використанням для створення ложежяоi частини.

-

Про прийняття житловID( булинкiв у спiльну власнiсть територiальних

-громад

району.
Про списzlння та демонтах майна спiльноi власностi територiальних
громад району, що знаходиться за адресою: вул. Троiцька, 47 А, с. Милостiв
Рiвненського рйону.
Та iншi.

-

За результатамп засiдань KoMicii було надано рекомепдацii щодо

внесецня ца розгляд cecii райоппоi радп ряду питань, зокрема щодо:
PiBHeHcbKoi мiськрайонноi газети <<Слово i
Звiту в.о. головного
-час> про результати редактора
20lб р.
фiнансовою-господарськоi дiяльностi
(рекомендовано створити сайт).
Щодо внесеЕня змiн до Програми економlчЕого та соцltшьЕого розвику
Рiвненського району на 2017 р.
Щоло делеryвання представникiв вiд Рiвненського рйону до ск;rаду
Госпiтальноi ради Рiвненського району.

у

-

-

виконанIuI Програми економiчного та соцiапьного розвитку
району за дев'ять мiсяцiв 2017 року та Програму економiчного
та соцiального розвитку Рiвненського району на 20 1 8 piK.

Щодо
-Рiвненського

Голова постiйноi KoMicii районноi ради
з питань економiчного розвитку,
iнвестицiйноi полiтики, комунапьноi
власностi, будiвництва та

iнфрастрlктури

Ю.П. Супрунюк

4

