ДОЛИНСЬКА РАИОННА РАД{
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Протокол

засiдання президii районноi ради
вiд 18 вересня 2017 року

xn
м. .Щолинська

/о

Присутнi:

Бондаренко Iрина Петрiвна голова президii
Бабенко Лiлiя BiKTopiBHa - заступник голови президiТ
Зеленокорiнна IHHa BiKTopiBHa - член президii
Руленко Катерина Василiвна - член президii
Салов Геннадiй Володимирович член президii
РоманченкоТетянаОлександрiвна член президii
Шевченко Олександр Григорович - член президii

Вiлсутнi:

Леуш Юрiй Андрiйович - член президii
Майборола BiKTop Вiкторович - член презилii
Гайдук Iгор Олексiйович - член президii
Терещенко Вiта;liй Вiкторович - член президii
Чернiцький Вмерiй Володимирович - член президii

Порядок денний:
Про погодження проведення вiсiмнадцятоi cecii районноТ ради сьомого скликаIlня

та питань, що пропонуються до розгляду.

1. Слчхали: Бондаренко I.П.. головч пDезидii', яка сказала, що на засiданнi присутнi 7
членiв президii. Вiдповiдний кворум забезпечено.

Шановнi члени президii! Засiдання президii проводиться з метою узгодження дати
проведення, часу та питiшь, що пропон},Iоться на вiсiмнадцяту сесiю районноI ради
сьомого скликання.

Bci питання орiснтовного перелiку поданi у вiдповiдностi ло чинноI о
законодавства та Регламенту районноi ради, розглянуri на засiданнях постiйних комiсiй
урахуванням Bcix пропозицiй на
районноi ради, прийнятi вiдповiднi рiшення,
вiсiмнадцяту сесiю виноситься 33 питання з питанням <Рiзне> (зачитуе).
Я хотiла б вас ознайомити з рiшеннЯми постiйних комiсiй районноi ради (зачитус).
Проекти рiшень районноI рми. якi вiдповiдно до рiшень комiсiй були направленi на
повернулися з
доопрацювання суб'екту подilння, районнiй державнiй адмiнiстрацiТ,
врахуванням рекомендацiй, включенi в перелiк питань черговоТ cecii, Bci iншi пи,гання
будуть розглядатися вiдповiдно до Регламенту пiсля iх надходження до районноi рали,
Немае змiн, доповнень? Немае.

З

i

е пропозицiя:
Погодити проведення вiсiмнадцятоi cecii районно1 ради сьомого скликання
28 вересня 2017 року о 10 годинi в сесiйнiй змi районноi ради та орiснтовний перелiк
питань:

l. Про внесення змiн до плану роботи районноТ ради на 20l7 prK.
2,Про виконання районного бюджету за сiчень червень 20l 7 року.

3.Про хiд виконання програми економiчного i соцlального розвитку .Щолинського району за I
пiврiччя 2017 року.
4,Про хiд виконання рiшення районноi ради вiл 25 вересня 20l5 року JФ 508 <Про оренлу майна
спiльноi власностi територiальних громад MicTa. селиша та сiл район),,.
5.Про хiд виконання програми "Пr.rгна вода ,Щолинського району" на 2006-2020 роки,
6.Про стан пiдготовки господарського комплексу району до роботи в осiнньо-зиvовий лерiо_l

20l7120l8 poKiB.
7.Про хiд виконання районноТ програми збереження iсторичноi пам'ятi про Перемогу у Щругiй
свiтовiй вiйнi l9З9 -1945 poKiB на 2011-2020 роки.
8.Про хiд виконання районноi програми забезпечення соцiмьним та впорядкоааним житлом
дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ix числа на перiод до 20I 8 року.
9.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грудня 20lб року ЛЪ l74 "Про районний
бюджет на 20l7 piK"
l0.Про поголження призначення Яцечко Наталii МиколаiЪни на посаду директора
Коvунального закладу "Олексанлрiвська загальноосвiтня школа 1-1lI сryпенiв ДолинськоТ
районноi ради".

11.Про погодження призначення lBaciB Марини Леонiдiвни на посаду завiдувача IBaHiBcbKol
I-Ill сгуlrенiв N1.1

фiлiТ I-II сryпенiв Комунального закладу <,Щолинська загаJIьноосвiтня школа
,Щолинськоi районноi ради>.

l2.Про погодження призначення lценко Свiтлани МиколаТвни на посаду

завiлувача

Богданiвськоi фiлii I сryпеню Комуна,,rьного закJIаду (Навчilльно-виховний комплекс <,Щолинська
гiмназiя - зага.пьноосвiтtlя школа I-III сryпенiв J\Ъ3 ,ЩолинськоТ районноi ради) .

lJ.Про погодження призначення Акасвич НадiТ Вiкторiвни на посаду

завiлувача
ПершотравневоТ фiлii I-1l сryпенiв Комунального закладу <Щолинська загальноосвiтня школа 1-Ill
сryпенiв No 4 ДолинськоТ районноТ ради,) .
l4.Про погодження призначення Гальчук Лариси Леонiдiвни на посаду эавiдувача ВасилiвськоI'
фiлiТ I-Il сryпенiв Комунального закладу <!олинська загальноосвiтня школа 1-III сryпенiв No4
ЩолинськоТ районноТ ради>.

15.Про погодження призначення Карявки Ольги Михайлiвни на посаду завiдувача МарфiвськоТ

фiлiТ 1-Il сryпенiв Комунального закладу <Навча,rьно-виховний комплекс <.Щолинська гiмназiя загальноосвiтttя школа I-IlI ступенiв JllЪ3 ,Щолинськоi районноi ради)).

l6,Про погодження призначення Яценко Свiтлани Вололимирiвни на посад) завiдlвача
BapBapiBcbKoi фiлii I-Il сryпенiв Комунального закладу (Навчально-виховний комллекс
<,Щолинська гiмназiя - загмьноосвiтня школа I-III сryпенiв NоЗ .Щолинськоi районноТ ради>
l7.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грулня 20l б року Nч l62.
18.Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiл l0 груаня 20l5 року Nl7 "Про у-tворення
постiйних комiсiй .Щолинськоi районноi ради сьомого скликання".
l9.Про звiльнення Григоренко Г.В. з посади головного лiкаря ,Щолинськоi ценT ра,,]ьноi районноТ
лiкарнi.
20. Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 вересня 20lб року NяJIJ кПро
створення,Щолинського освiтнього округу),
2l,Про затверлження технiчноТ документацii про норvативну грошов1 ouiHK5 leve:lbHtll'
дiлянки J,{! 1, що надана в оренлу СФо <Агат>для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною плоцею 91,4699 га рiллi.
22.Про затверлження технiчноТ документачii про Hopмal ивну грошову очiнку зеvельноi
дiлянки ЛЪ 2, що надана в оренду СФО <Агат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною п,rоцею 48,7l l2 га рiллi,
23.Про затверлжсння технiчноТ локументачiТ про нормативну грошов} оцiнку -}еме Ibнt)T
дiлянки Ns 3, що надана в оренду СФО (Агат) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загаJlьною п,rощею 1 4З,66l 4 га рiллi.
24.Про затверлження технiчноi документачiТ про норvа,]ивну грошов}, оцiнку зеvельноi'
дiлянки J\Ъ 4, цо надана в оренду СФО <Агат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 1З2,219? га рiллr.
25.Про затвердження технiчноi докумеrrгацii про нормативну грошову ouiHKy
земельноi дiлянки Ns 5, що надана в оренду СФО кАгат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загмьною плоцею 9,9402 га рiллi.

26.Про затвердження технiчноI документацii про нормативну грошову оцiнку земельноi
дiлянки, що надана в оренду ФГ <Паросток> для ведення товарного сiльськогосполарськсlго
виробництва загальною площею 39,126l га рiллi.
27.Про затвердження технiчноТ локументачii про нормативн) грошов5 оuiнк1 зеvельttоl
дiлянки, що надана в оренду ФГ <Паростою) дlIя ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною [лоцею 69,072 l га рiллi.
28.Про затвердження технiчноТ документацii про нормативну грошову оцiнку
земельноi дiлянки, що надана в оренду ФГ кПаросток>> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробницгва загаJIьною площею 3,4713 га рiллi.
29,Про затверлження технiчноi документацiТ про нормативну грошову ouiHKy

земельноi дiлянки,

що надана в оренду ФГ

<Паросток>

для ведення

товарного

сiльськогосподарського виробництва загальною площею 58,8662 га рiллi.
30.Про затвердженrrя технiчноi документацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноi
дiлянки загальною площею 28,0007 га шляхом продалq/ права оренди на конкурентних засадах
(аукцiонi) строком на l0 poKiB для рибогосподарських потреб на територiТ ГурiвськоТ сiльськоТ
ради (за межами населених гryнктiв).
З l.Про затвердження техrriчноТ документацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноi дiлянки
для рибогосподарських потреб, наданоi в оренду Самарському О. Л. загальною площею I5,7l43
га.

32.Про затвердкення технiчноi документацiТ з нормативноТ грошовоТ оцiнки земельноi дiлянки.

яка знаходиться в корисryваннi Зотовоi В.В. дtя рибогосподарських потреб загальною п-'1ощею
8,4973 га.
3 3. Рiзне.

У членiв президii немае змiн, доповнень? Немае. Хто за дану пропозицiю, прошу
голосувати.
Хто за? Проти?Утримався? Приймаеться одногопосно.
(Рiшення JtlЪ1 додаеться).
Бондаренко I.П., голова президii.
В кого будуть запитаннJI, зауваження, пропозицii?

Руденко К.В,, член президii.
У мене е пропозицiя: при формуваннi черговостi розгляду питаЕь на сесiю, питання
<Про затвердження технiчноi докр!ентацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноТ
дiлянки дJuI рибогосподарських потреб, наданоi в оренду Самарському О. Л., зага_льною
площею 15,7143 га.> поставити до розгляду першим при розглядi питань затвердження
технiчноi док)а4ентацii про нормативну грошову оцiнку земельних дiлянок. Тим бiльше.
Tzl]d е судове рiшення.
Бондаренко l.П., голова президii.

Я Вас почула. Коли будемо формувати черговiсть розгJIяду питань, врахуемо Вашу
пропозицiю.
На цьому засiдання президii оголошую зttкритим.
Голова президii

I.Бондаренко

Протокол вела:
Завiдувач сектору
органiзацiЙного забезпечення

Т,Лiханова

yKPAiHA

ДОЛИНСЬКА РАЙО_ННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI

прЕзидIя
рIшЕнIIя
вiд 18 вересня 2017 року
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м. ,Щолинська

Про погодження проведення вrсlмнадцятоl cecrl
районноi ради сьомого скJIикilння та питalнь,
ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДО РОЗГJIЯДУ

ЗаслlхавшИ iнформачiЮ голови президii щодо проведення вiсiмнадцятоi cecii

районноi ради сьомого скликання та питань, що пропонуються до розгляду,
президiя ВИРIШИЛА:

погодити проведення вiсiмнадцятоi cecii районноi ради сьомого скликання
28 вересня 2017 року о 10 годинi в сесiйнiй залi районноi ради та орiентовний перелiк
питань:

Про внесення змiн до плану роботи районноi ради на 2017 piк.
2.Про виконання районного бюджету за сiчень - червень 2017 року.
3.Про хiД виконаннЯ програмИ економitшого соцiального розвитку 'Щолинського
району за I пiврiч.lя 2017 року.
4.Про хiд викоЕання рiшення районноi ради вiд 25 вересня 2015 року Nэ 508 <Про
оренду майна спiльноi власностi територiа,чьних громад MicTa, селища та сiл району>.
5.Про хiд виконання програми "Питна вода ,Щолинського району" на 2006-2020 роки.
6.про стан пiдготовки господарського комплексу району до роботи в осiнньо-зимовий
перiол 201712018 poKiB.
7.Про хiд виконання районноi програми збереження iсторичноi пам'ятi про Перемогу у
,Щругiй свiтовiй вiйнi 1939 -1945 poKiB на 2011-2020 роки,
8.Про хiд виконzцIня районноi програми забезпечення соцiшrьним та впорядкованим
житлом дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з i;i числа на
перiод до 2018 року.
Э.Про uп"""пrrя змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грулня 2016 року Nэ l74 "Про
райояний бюджет на 2017 piK"
10.про погодження призначення Яцечко Наталii Миколаiъни на посаду директора
Комунмьного закпаду "Олександрiвська загальноосвiтня школа I-III ступенiв ,Щолинськоi
1.

i

районноi рали"

11.Про погодЖенЕя призначення IBaciB Марини Леонiдiвни на посаду завiдувача
IBaHiBciKoi фiлii I-II сryпенiв Комунального закладу <,Щолинська загальноосвiтня пtкола IIII ступенiв

.Що:lинськоi районноi ради>.
12.Про погодження призначення Iщенко Свiтлани Миколаiвни на посаду завiдувача
Богданiвськоi фiлii I ступеню Комунального закладу <навча,rьно-виховний комплекс
загальноосВiтня школа I-III ступенiв Nч3 ,Щолинськоi районноi
<,Щолинська гiмназiЯ
JtlЪ4

-

ради)

.

/

13.Про погодження призначення Акаевич Надii Вiкторiвни на посаду завiдувача
першотравневоi фiлii I-II ст},пенiв Комунального закладу к,щолинська загмьноосвiтня
школа I-III ступенiв Л! 4 .Щолинськоi районноi ради>
14.Про погоджеЕня призначення Гальч}к Лариси Леонiдiвни на посаду завiдувача
ВаСИЛiВСЬКОi фiЛii I-II СТУпенiв Комуна;rьного закJIаду <!олинська загапьноосвiтня школа
I-III ступенiв No4 !олинськоi районноi ради>.
15.Про погодження призначення Карявки ольги Михайлiвни на посаду завiдувача
марфiвськоi фiлii I-II ступенiв Комунального закладу кнавчально-виховний комплекс
<,Щолинська гiмназiя - загальноосвiтня школа I-III ступенiв Nэ3 .Щолинськоi районноi
.

ради>.

16.Про погодження призначення Яценко Свiтлани Володимирiвни на посаду завiлувача
BapBapiBcbKoi фiлii I-П сryпенiв Комуныrьного закладу кНавча:rьно-виховний комплекс
к,Щоливська гiмназiя - загальноосвiтня школа I-III ступенiв }'lb3 !олинськоi районноi

ради).
17.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грудня 20l б року Ne l 62.
18.Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiд 10 грудня 2015 року Nч7 .'Про
утворення постiйних коМiсiй ,ЩолинськоI районноi ради сьомого скликання",
19.Про звiльнення Григоренко Г.В. з посади головного лiкаря !олинськоi центра,rьноi'
районноi лiкарнi.
20. Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд2З вересня 2016 року No11l <Про
створення .Щолинського освiтнього округу).
2 l.Про затверлження технiчноi докучrентацiТ про нормативну грошову ouiHKy земельноi
дiлянки Ns 1, що надана в оренду СФО (Агат)для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загмьЕою площею 91,4699 га рiллi.
22.Про затверлlлtення технiчноi документацii про нормативну грошову оцiнку земельноi
дiлянки Ns 2, що надана в оренду СФО <Агат> для ведеIlня товарного
сiльськогосподарського виробництва заг:L,Iьною площею 48,7 1 |2 га рiллi.
2З.Про затверлження технiчноi док)ttентацii про нормативну грошову оцiнк1, земе.rьноТ
дiлянки Nq 3, що надана в оренду СФО кАгат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 14З,66| 4 га рiллi.
24.Про затверлження технiчноJ локументачiТ про нормативну грошову оцiнку земельноТ
дiлянки Ns 4, що надана в оренду СФо <дгат> дrrя ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 132,2|91 га рiллi.
25.Про затверлження технiчноi докlментацii про нормативну грошову оцiнку
земельноi дiлянки Ns 5, що надана в оренду СФО <Дгат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загilльною площею 9,9402 га рiллi.
26.Про затверлження технiчноi локументачiI про нормативну грошову оцiнку земельноi
надана
оренду
<Паросток> для ведення товарного
дiлянки,
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 39,1 261 га рiллi.
27.Про затверлження технiчноi докрtентацii про нормативну грошову очiнку земельноi
дiлянки, що надана в оренду ФГ <Паросток> для ведення товарЕого
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 69,0721 га рiллi.
28.Про затверлження технiчноi документацii про нормативну грошову оцiнку
земельноТ дiлянки, що надана
оренду ФГ <Паросток) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 3,4713 га рiллi.
29.Про затвердження технiчноi докрлентацii про нормативну грошову ouiHKy
земельноi дiлянки, що Еадана
оренду ФГ <Паросток> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 58,8662 га рiллi.
ЗO.Про затвердження технiчноi документацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноi
дiлянки загальною площею 28,0007 га шJIяхом продажу права оренди на конкурентних
засадах (аукцiонi) строком на 10 poKiB для рибогосподарських потреб на територiI
Гурiвськоi сiльськоi ради (за межаrлли населених пунктiв).
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3l.Про затвердIсенrrя TexHiщoi докуrиентацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноi
рибогосподарсьrc.rх потреб, надапоi в орендi Самарському О. Л. загальною
Iшощею 15,7143 га.
32.Про затвердr<ешrя Texнiчroi документацii з нормативноi грошовоi оцiнки земельноi
дiляю.r, яка знахо,щться в користуваЕIIi Зоmвоi В.В. дrя рибогосподарських потреб
загаJIьною площею 8,4973 га.
33. Рiзне.

дiляlш ди

Голова презлцii

I.Бондаренко

