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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови долинськоi рдйонноi рдди
""р"сня

х,ЗL71-

2017 року
м, .Щолинська

Про скликання вiсiмнадцятоi ceci'i
районноi ради сьомоrо скJlикання

Вiдповiдно до cTaTTi 46 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в Украiнi> та
Реглш.rенту .Щолинськоi рйонноi ради скJIикати вiсiмнадцяту сесiю районноi ради сьомого
скликанЕя 28 вересня 2017 року о 10 годинi в сесiйнiй залi районноТ ради.
На розгляд cecii винести питання:
плану
l . Про внесення змiн до
роботи районноI ради на 2017 piK.
2.Про виконання районного бюджету за сiчень - червень 20l 7 року.
З.Про хiл виконання прогрzlми еконоviчного i соцiального розвитку ДолинСьКОГО РаЙОН1 За
I пiврiччя 2017 року.
4.Про хiд виконаЕня рiшення районноi рали вiл 25 вересня 2015 року ЛЪ 508 кПро оренду
майна спiльноi власностi територiальних громад MicTa, селища та сiл району>.
5.Про хiд виконання прогрilми "Питна вода ,Щолинського району" на 2006-2020 роки.
6.про стан пiдготовки господарського комплексу району до роботи в осiнньо-зимовий
перiод 201 7/201 8 poKiB.
7.Про хiд виконilння районноi програми збереження iсторичноi пам'ятi про Переп,lогу у
flругiй свiтовiй вiйнi 1939 -1945 poKiB на 2011-2020 роки.
8.Про хiд виконання районноi прОГРаI\.{и забезпечення соцiальним та впорядкованим
житлом дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з iх числа на перiод
до 2018 року.
"IIро
9.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грулня 2016 року Nl l7,1
районний бюджет на 2017 piK"
10.Про погодження призначення Яцечко Наталii Миколаiвни на посаду директора
Комуна,.tьного закладу "Олександрiвська загальноосвiтня школа IJII ступенiв .Щолиlrськоi

районноi рали".

11.Про погодження призначення IBaciB Марини Леонiдiвни

на

посаду завiдувача
IBaHiBcbKoi фiлii I-II ступенiв Комуншьного закладу <,Щолинська загальноосвiтня школа I-III
ступенiв No4 ,Щолинськоi районноi ради>.
12.Про погодження призначення Iщенко Свiтлани Миколаiвни на посаду завiдувача
Богданiвськоi фiлii I ступеню Комунального закладу <Навчально-виховний комплекс
к!олинська гiмназiя - загальноосвiтня школа I-III ступенiв ЛЬЗ ,Щолинськоi районноi ради>
13.про погодження призначення дкасвич Надii Вiкторiвни на посаду завiдr,вачlt
I-II ступенiв Комунальвого закладу к!олинська зага_цьноосвiтня школа
першотравневоi
,
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14.Про погоджеIIня призначення Га:rьчук Лариси Леонiдiвни на посалу завiдувача
василiвъькоi фiлii I-п ступенiв Комунмьного закладу к.щолинська загальноосвiтня lпкола I-III
ступенiв Nч4 ,ЩолинськоТ районноi ради>.

15.Про погодження призначення Карявки Ольги Михайлiвни на посалу завiдl,вача
марфiвськоi фiлii I-п ступенiв Комунального закладу кнавчально-виховний комп-,lекс
<,Щолинська гiмназiя - загальноосвiтня школа I-III ступенiв Nч3 .Щолинськоi районноi рали>.

16.Про погодження призначення Яценко Свiтлани Володимирiвни на посаду завiдувача
BapBapiBcbKoi фiлii I-II ступенiв Комуна,rьного закJIаду <<Навчально-виховний комплекс
<,Щолинська гiмназiя - зага,тьноосвiтня школа I-III ступенiв Nэ3 .Щолинськоi районноi рали>.
17.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грулня 2016 року JФ 162.
18.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 10 грулня 2015 року Nч7 "Про
утворення постiйних комiсiй .Щолинськоi районноi ради сьомого скликання".
19.Про звiльнення Григоренко Г.В. з посади головного лiкаря .Щолинськоi центра,тьноi
районноi лiкарнi.
20. Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 вересня 2016 року NЪll1 <Про
створення .Щолинського освiтнього округу).
2l.про затверлження технiчнот локlтчrентачii про нормативну грошову оцiнку зеvеrьнот
дiлянки ],{Ъ 1, що надана в оренду СФО <<Агат>для ведення товарноfо с iльс ькогосл одарськоI1)
виробництва, загаlrьною площею 91,4699 га рiллi.
22.Про затверлження технiчноi локl,тментачii про нормативну грошову ошiнку зеrtс tbHoT
дiлянки Ns 2, що надана в оренду СФО кАгат> для ведення товарного сiл ьськогосподарського
виробництва, загальною площею 48,71 12 га рiллi.
23.про затверлження технiчноi докурrентацii про нормативну грошову ошiнку зеvельнrri
дiлянки JrlЪ 3, що надана в оренду СФО <Агат> для ведення товарного с iл ьс ькогосподарськОI'О
виробництва, загальною площею 143,6614 га рiллi.
24,Про затверлження технiчноТ докlментапii про нормативну грошову ouiHKy земельноi
дiлянки Ns 4, цо надана в оренду СФО <Агат> для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва, заг.lльною площею |З2,2197 га рiллi.
25.про затверлження технiчнот документацii про нормативну грошову оцiнк1, зeverbHoi
дi.пянки Nя 5, що надана в оренду СФО <Дгат> для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва, загальною площею 9,9402 га рiллi.
26.Про затверЛження технiчнОТ локрлентачii про нормативНу грошову очiнку зеvельноТ
дiлянки, що надана в орендУ ФГ <Паросток>) дJlя веденнЯ товарного сiльськогосподарського
виробництва, загальною площею 39,1261 га рiллi.
27.Про затверЛження технiчнОi локументачiТ про нормативну грошову очiнку зеvельноТ
дiлянки, що надана в оренду ФГ <Паросток> для ведення товарного сiльськогоС пОДаРСЬКОГО
виробництва, загмьною площею 69,0721 га рiллi.
28.Про затверЛження технiчнОТ локрлентачiТ про нормативну грошов) очiнку зеvельноi
дiлянки, що надана в оренду Фг <паросток> для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва, зztга.,Iьною rrпощею 3,471З га рiллi.
29.Про затверЛження технiчнОI докрлентачiТ про нормативну грошову ouiHKy земельноТ
дiлянки, що надана в орендУ ФГ <Паросток>) дJUI ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва, загальною площею 58,8662 га рiллi
30.Про затверлжеirня технiчноi документацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноi
дiлянкИ загдlьноЮ пJlощеЮ 28,0007 га IIшяхоМ продажУ права оренди на конкурентних
засадах (аукцiонi) строком на 10 poKiB для рибогосподарських потреб на територiТ Гурiвськоi
сiльськоi ради (за межами насепених пунктiв).
Зl,Про затвердження технiчноi док)а{ентацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноТ
дiлянкИ для рибогоспОдарськиХ потреб, наданОi в оренду Самарському О. Л., загальною
площею 15,714З га.
32.Про затверлження технiчноi документацii з нормативноi грошовоi оцiнки зепIсльноi
дiлянки, яка знаL\одиться в користуВаннi Зотовоi В.В. для рибогосподарських потреб.
]агальною площею 8,4973 гг
33. Рiзне.
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