П Р О Т О К О ЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ
голови райдержадміністрації за підсумками засідання колегії райдержадміністрації
від 21 травня 2019 року
ПОРЯДОК ДЕННИИ:
засідання колегії райдержадміністрації від 21 травня 2019 року
І.Про виконання бюджету Новопсковського району за І квартал 2019 року.
ДОПОВІДАЄ: Кісель Олена Василівна - начальник
управління фінансів
райдержадміністрації.
СПІВДОПОВІДАЧІ:
Кузнецова Світлана Анатоліївна - начальник відділу освіти райдержадміністрації.
Козлова Ольга Василівна - начальник відділу культури райдержадміністрації.
ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 25 березня
2019 року № 111 «Про проведення на території району щорічної всеукраїнської
акції «За чисте довкілля» та у її рамках Дня благоустрою населених пунктів».
ДОПОВІДАЄ: Похідняк Тетяна Миколаївна - начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.
Доручення голови районної державної адмініст раціїЛатиш евоїЛ.А.:
Розділ І
1. Про виконання бюджету Новопсковського району за І квартал 2019 року.
1.1 сільським, селищним головам району забезпечити виконання показників
затверджених бюджетів;
Термін: протягом 2019 року
Відповідальні: сільські, селищні голови району
1.2 керівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів районного
бюджету, взяти під особистий контроль стан розрахунків за енергоносії, раціональне та
економне використання бюджетних коштів.
Термін: протягом 2019 року
Відповідальні: керівники бюджетних установ району
1.3 начальнику управління фінансів райдержадміністрації Кісель О.В. надати звіт
про виконання районного бюджету за І квартал 2019 року для затвердження на сесії
районної ради.
Термін: до 25.05.2019.
Відповідальні: Кісель О.В.
Розділ II
2. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 25 березня
2019 року № 111 «Про проведення на території району щорічної всеукраїнської
акції «За чисте довкілля» та у її рамках Дня благоустрою населених пунктів».
2.1 керівникам підприємств, установ, організацій району, сільським, селищним
головам району забезпечити приведення підпорядкованих територій у належний
санітарний стан та проведення щотижня санітарних днів.
Термін: протягом 2019 року
Відповідальні: керівники підприємств, установ, організацій району, сільські, селищні
голови району.
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