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Про скликання двадцять першоi cecii
районноi рали сьомого скликанпя

Вiдповiдно до статгi 46 Закону УкраiЪи <Про MicueBe самоврядування в YKpaTHi,, ra
Регламенту !олинськоi районноi ради скликати двадцять першу сесiю районноi ради сьомого
скликання 18 грудня 2017 року о 10 годинi в сесiйнiй залi районноi ради.
На розг,:rяд cecii винести питalння:
1.Про план роботи районноi рали на 2018 piK.
2.Про присвоення чергового рангу головi районноi рми Бондаренко LП.
3.Про дострокове припинення повноважень депутата районноi ради сьомого скликання
.Щанилюка Г.В.
4.Про встановлення MeMopiа:rbHoi дошки Оверченку (Кужелiвському) Щ,О,
5.Про встановлення MeMopiMbHoi дошки Яру Славутичу (Григорiю Жученку).

6.Про внесення змitl до рiшення районноi рали вiд 13 червня 2007 року Nl8З "Про
затвердження Положення про щорiчну районну премiю в гмузi освiти, культури. охорони
здоров'я. молодi та спорту ".

7.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 сiчня 2015 року Лэ 434 кПро
затвердження районноi цiльовоi соцiа,тьноi програми розвитку позашкiльноi освiти та

пiдтримки обдарованоi молодi на перiод до 2018 року>.
8.Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiд 29 квiтня 201 i року Nч 112 .
9.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грудня 2015 року JФ l3.
10, Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 21 червня 2017 року ЛЪ2З 1.
11. Про перелiк загальнорайонних заходiв на 2018 piK.
12.Про хiд виконання районноI цiльовоi соцiально'i програми протидii ВIЛ-iнфекчii/СНIflу на
2015-2018 роки.
lЗ,Про виконання Програми зайнятостi насеJIення ,Щолинського району на перiол ,,to 20I7
року.
14.Про затверлження Програми зайнятостi населення !олинського району на 2018 - 2020
роки.
l5,Про районну програму з реалiзацii кНацiонального плану дiй щодо реалiзацiТ КонвенцiI
ООН про права дитини) на 201 8-2020 роки.
l6. Про Програму надання безоплатноТ правовоi допомоги населенню .ЩоJlинськоt u рJй()н\ llil
2018-2020 роки.

17. Про виконання районноi цiльовоi соцiальноi програми оздоровлення та вiдпочинку дiтей
на перiод до 2017 року.
l8. Про районну програму оздоровлення та вiдпочинку дiтей на перiол ло 2022 рок1.

l9. Про районну комплексну програму соцiального захисту населення району на 20l8-202

l

роки.
20. Про програму економiчного i соцiального розвитку .Щолинського району на 2018 piK.
21. Про виконання районною державною адмiнiстрацiсю делегованих повноважень,
22.Про виконання районного бюджету за сiчень - вересень2017 року.

2З. Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грулня 20Jб рок1, Nll74 ,,llllil
районний бюджет на 20l 7 piк).

24. Про затвердження Порядку призвачення на посаду керiвникiв закладiв загальноi середньоТ
освiти спiльноi власностi територiальних громад MicTa, селища та сiл району,
25. Про завершення реорганiзацii комlтlальних закладiв шляхом приеднання до Комунмьного
закладу <Навчально-виховний комплекс <,Щолинська гiмназiя-зага,тьноосвiтня школа J-III
ступенiв Nэ3 .Щолинськоi районноi ради>.
26. Про завершення реорганiзацii комунальних закладiв шляхом присднання до Комунального
закладу <.Щолинська загшrьноосвiтня школа I-III ступенiв J\b4 !олинськоi районноi ради>.
27. Про затверлження базовоi мережi закладiв культури ,Щолинського району.

28.Про звiльнення Бельськоi Г.С. з посади директора Комунального закладу кРайонна школа
мистецтв .Щолинськоi районноТ рали>.

29.Про внесення змiн до Положення про порядок встановлення, облiку та демон,tажу
меморiальних дошок на територii району.
30.Про затвердження Статугу Комунмьного закладу кРайонна школа мистеtlтв flолltllськсli'
районноi ради> у новiй редакцii та його структ}ри i чисельностi.
31.Про затвердження Статlту Комуна,rьного закладу <Районна дитяча музична цlкола
.Щолинськоi районноi ради> у новiй редакцii та його структури i чисельностi.
32.Про затверлження технiчноi документацii про нормативну грошову оцiнку зеrlельнr,i'
дiлянки, що надана в оренду ПП <Iмпульс> д!,Iя ведення товарного с iл ьс ькогосподарського
виробництва загальною площею З0,00 га рiллi.
33.Про затверлження технiчноi докlментацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi зспtеltьних
дiлянок, що наданi в оренду ФГ <Павик> для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва загальною площею 51,4ЗЗ1 rа рiллi.
34.Про затверлження технiчноi документацii про нормативну грошову ouiHKy земельноi
дiлянки, що надана в оренду гр. Загородньому М.М. для ведення товарного
сiльськогосподарського виробЕицтва загaльною площею 29
га рiллi.
35. Про затвердження технiчноi докрfентацii про нормативну
"7866 грошову ouiHK1 зеvельноi'
дiлянки площею l5.7582 га. що вiдводиться для продажу права оренди repMiHoM на 7 poKiB на
земельних торгах
виробництва,
36. Рiзне.
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