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РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПIЛЬСЪКОi ОБЛАСТI
СЪОVIЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДЕВ,ЯТА СЕСIЯ

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА

рIшЕння
в\д2З квiтня 201'9 року Jф 755
м. Теребовля

Про внесення з.цiн mа Dоповнень do проzрuмu
iнфорлtацiйно-аналimuчноzо mа маmерiальноzо
забезпечення diяльносmi вiddiлу економiчно?о
ршвumку районноi deparcaBHot аl"uiнiсmрацit
на2019-2021 рокu
Розг.lIяtlувши проект змiн та доIIовнень до програми iнформаrtiйноматерiа;tьного забезпечення дiяльнос,гi вiддiлу
аналiтичного та
екоttомiчного розвитку районноТ державноТ адмiнiстрацii на 2019-202l роки,
схвалений розпоряд>ttенням гоJIови'Геребовлянськоi районноТ державноi
адмirIiстрацii вiд 11 квiтня 2019 року Jф 167-од uПро схвалення проекту змiн
до IIрограми економiчного розвитку районноi державноi адмiнiсr,рацii на
20|9-2021 роки>, враховуючи висновки та рекомендацiТ постiйноТ KoMiciT
Теребовлянськоi районноi ради з питань соцiально-економiчноl,о розвиl,ку,
фiнансiв, бюдже,rу, iнвестицiй, пiлприсмництва та комунальноТ B.ltacItocT,i,
керуючись пунктом 16 частини rrершlоi стат,гi 4З Закону Украiни <tГ[ро
мiсцеве самоврядуванI{я в YKpaiHi>

Теребовлянська районна рада

Внести змiни та

1.

ВИРIШИЛА:

/{оllовнення до програми iпфорп,rаrtiйirсlанаrtiтичrlого та платерiального забезпе.Iення дiяльностi вiлдiлу економiчно[,о
розвитку райоrrrlоТ /]ержавноТ адмiнiстрацii на 2019-2021 роки, затвердженоТ
'ГеребовляlIrськоi
районr-rоI радци Btll 27 лютого 201'9 року J\Ъ703, а
рiшrенням
саме:

<Паспорт IIроlрами)) 1,екс,г: (б0.0 тис. I,pH,)> замitlt,t,ги
текстом: к65.0 тис. грн.)), значення тексту: (( всього, в тому числi по роках:
20t9 текст: (20.0 тис. грrI.)> замiни,ги текс,гом: <25.0 тис. грн.))
1.1.

У

rT.9 роз.rдiлу 1

1.2. - в графi 6, '7,8 гliлпуttlt,г5, 1.1 пункту l роздiлу б <<llattpяlvttl
дiялылостi та заход1,I I Iрограми irlформацiйно - аналiтичноt,с\ та пла,герiа"IlьtlоI 0
забезпечення дiяльностi вiдлiлу економiчI{оl,о розвLIтку райолrrlоТ лержаtзноТ
адмiнiстрацii rra 2019-2021 роки> (надалi -fIрограми) текст: (( 4,0r', ((4,0)),
Ф
(4,0)) ruoni*r"l,lt вiдпоrзi;Irrо текстом: <<6,0l>, (10,0)), <10,0>; , :-,,,

\&i,

роздiлу б Програми текст:
<придбання паперу, канцелярських та господарських ToBapiB> замiнити
текстом: (утримання у належному cTaнi робочих мiсць працiвникiв шляхом
придбання предметiв, матерiалiв, обладнання, iнвентарю, канцтоварiв,
паперу, меблiв, iнформацiйних бюлетенiв тощо)), в графi 6, 7, 8 текст: (3,0D,
((3,0)), кЗ,0> замiнити вiдповiдно текстом: <<4,0>>, (10,0)), (10, 0>;
|.4. - в пiдпунктi 1.3 пункту 1 роздiлу б Програми в гр афi 6,7,,8 текст:
к12,0>, к12,0>, (12,0) замiнити вiдповiдно текстом: <15,0>, (( -)) , ((-));
1.5.- пiдпункт 1.4 вилучити з пункту 1 роздiлу б Програми;
1.6.- в рядку <Всього>) графи б роздiлу б Програми текст: (20,0))
замiнити вiдповiдно текстом: <25,0>.
2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну
комiсiю Теребовлянськоi районноi ради з питань соцiально-економiчного
1.3. - в

пiдпунктi 1.2 пункту

1

розвитку, фiнансiв, бюджету, iнвестицiй, пiдприемництва та комуна,пьноТ
власностi.

Голова районноТ ради
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