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ДОЛИНСЬКА РАЙОНЦА РАДА
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Про скликання двадцятоi cecii
районноi рали сьомого скликання

Вiдповiдно до cTaTTi 46 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi> та
РегламентУ .Щолинськоi районноi ради скликати двадцяту сесiю
районноi ради сьомого
скликання l7 листолада 2017 року о 10 годинi в сесiйнiй зшi
районноl.рми.
На розгляд ceciI винести питання:

l,Про дострокове припинення повновФкень деп}тата районноi
ради сьомого скликання
I_{ypKaH Г.С.
2.Про затверлження районноi програми забезпечення функчiонування KoMyHMbHoi'

установи <Труловий apxiB flолинського району> на 2018-2022 роки.
3.Про призначення ШевченкО Н.д. на посаду головнОго лiкаря .Щолинськоi центраJlьноI
районноi лiкарнi
4,Про ввесення змiн до рiшенпя районноi ради вiд 23 грудня 2016
року М152.
5,Про внесеннЯ змiн дО рiшення районноi ради вiд 23 .рудп" 2-016-року Nэ 164 <Про
районнУ цiльовУ соцiмьнУ програмУ розвитку фiзичноi культури
спорту на 20l'7 -202О
роки)).

i

6.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грудня2016рокуNлl56,
..Про
7.Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiд 23 грудня 2016
року Nч l74
районний бюджет на 2017 piK".
8.Про внесеннЯ змiн дО рiшеннЯ районноi ради вiд 21 червня 2017
року Nэ2З5 ''Про
створення в результатi перетворення Комунального закладу'.мiжшкiльний навчальновиробнишлй комбiнат .Щолинськоi районноi ради'' та змiну складу засновникiв>.
9.Про погоджеяня призначення Гнdтишин Нелi Анатолiiвни на посаду директора
КомунальногО закладУ "МолодiжпенсЬка загальноосвiтня школа 1-III ступенiв
.Щолинськоi
районноi ради".
l0.Про затверлження технiчНоi докрлентацii про нормативну грошову оцiнку земелыrоi
дiлянки, що надана в орендУ IващенкУ В.М. длЯ веденнЯ ,ouup"oao сiльськогосподарського
виробництва загальЕою площею 14,4000 га рiллi.
l l.Про затверлження технiчноi доýтиентацii про нормативну грошову оцiнку земельноi
дiлянки, що надана в орендУ ПП <Iмпульс> для ведеЕнЯ ,o"upnoao сiльс"*огосполарського
виробництва (пiд господарськими будiвлями i дворами) загальною площею 1,5289 га,

12.

Про затверлження технiчноi докрlентацii про нормативну грошову оцiнку земельноТ

що ЕадаЕа в оренду ПСП АФ <Зоряни> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва (пiд господарськими будiвлями i дворами) загальною
площею 5,'72З2 га.
l3,Про затвердження технiчноi докрлентацii про нормативну грошову ouiHKy земельноi
дiлянки, що надана в оренду ПСП АФ <Зоряни> мя ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва (пiд господарськими будiвлями i дворами) загаtльною
площею 0,0545 га.
14, Про затверлження TexHi.THoi документацii про нормативну грошову очiнку земельноI
дiлянки, що надана в оренду ФГ "Колос" дJuI ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва загальною площею 50,0 га рiллi.
технiчноi докулцентацii про Еормативну гроцову оцiнку земельноi
. 15. Про затверджеЕня
надава
в
оренду сФГ "Роксолаяа" для ведення товарного
дiлянки, що
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 90,1 163 га.
l6. Про затверлження TexHi.THoT докрлентацii про нормативну грошову ouiHKy земельноТ
дiлянки, що падана в оренлу СФГ "Роксолана" для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва загальною площею 82,8834 га.
17,Про внесення змiн до Реглаlrленту .Щолинськоi районяоi ради сьомого скликання.
18. Рiзне.

дiлянки,

Голова районноi ради
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