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Про скликдlня двадцягь др}тоi cecii
райовноi ради сьомого скликaцlня

yкpaiнi) та
Вiдповйно до cTaTTi 46 ЗакоIrу УкраiЪи (Про мiсцеве самоврядуваяпя в
РегламеЕту Долинськоi районпоi ради скJlикати двадцять другу сесiю рйопяоi рапи
сьомого склимЕня 28 бсрзня 2018 рокУ о 10 годицi в сесiйцiй змi районноi рали
м, Дол Еська.
а

розгляд cecii винести питaцillя:

змiн до рiшення районноi ради вiд 10 фудЕя 2015 року }Ф 9 "Про
обрання постiйних комiсiй ДолиЁськоi районЕоi ради сьомого скликання",
1, Про внесецня

2.,про впесевня змiп до Регламенry ,щолинськоi райовноi ради сьомого скликапня,
3..Пiо внесеяня змiн ло рiшепвя райоIrноi ради вiд 29.03,2017 року Nэ 203 "Про
Порядок пiдготовки проекгiв рiшепь ,Щолинськоi районпоi ради".
4,Про звiльяеввЯ Бельськоi Г.с. з посади директора Комlrrа,rьвого зак,'Iаду "Районна
школа мистецтв ДолиЕськоi раЙонноi ради".
5.Про встмовлевня розмiру посадового окла,цу дrректору КомупalльЕого пiлприсмства
"колос' [олинськоi райовпоi рали та вяесенЕя змiв до його стрlтслури i
члtсеrьностi".
6.Про призпачепrrя ДемчеIiко I.A. на Еосадa дирекrора КомуЕальЕого закладу
"ЩоливськJзалальuоосвiтпя школа I-ПI ступенiв Nч 1 ,ЩолпнськоТ районноi рали",
7.Про внесенвя змiн до рiшеItня районноТ радrr вiд 23 грудня 2016 року N9 164 "Про
i спорту Еа 201"7-2о2о
райоппу чiльову сочiа,rьну програму розвитку фiзи,шоi культ}рIr
роки".
8.Про вяесенпя змiн до рiшеlтпя районЕоi ради вiл 23 грулня 2016 року Nе l74 "Про
райоЕний бюджет яа 2017 piк"
9.Про виконаяЕя районЕого бюджету за 2017 piк.
l0,Про хiд викон.шIUI районноi програми профiлактики та боротьби зi злочинвiстю в
вiд
Долинському районi на 2017-2020 роки. затвердженоi рiшснвям районпоi ради
23,12,2016 року J,I9 152.
11.Про викопавпя райоЕноi комплекФIоi програми соцiа,чьного з,lхисту населенЕя
вiд 2?,12,2013 року N9
райову на 2Ol4-2Ol'| роки, затвердженоТ рiшевпям райовноi ради
2з1.
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12.Про реорганiзацiю Комуяальяого закладу "Долицський районвий центр первинноi
медпко-сапiтарноi допомоги" шлл(ом перетвореtшя
Комунмьне некомерцiЙне
пiдприемство " Ценlр первиЕrlоi медико-санiтарЕоi допомоги ДолиЕськоi райопЕоi pajlи ".
13.Про делегувмвя представЕикiв до смаду госпiтмьноi ради Кроливницькоfо
госпiтalльного окруry,
14. Про звiт головного редаrгора КП Редакцiя Долrrнського районЕого радiомовлеяня
про фiнапсово-госполарську лiяльяiсть пiдприемства у 20 1 7 роцi.
l 5.Про затвердження районноi програми розвитку лошкiльноТ, зага,,rьноi середньоi.
позашкiлБноi освiти на 20l8-2021 роки.
16.Про виконапня програми ековомirrного i соцiальfiого розвитку ДолиЕського району
на 2017 piк,
17.Про об'екти (устмови, оргаЕiзацii, пИприемства) спiльноi власностi територiмьних
громад мiстц селица та сiл району.
18, Про вЕесепяя змiп та доповнсrь до програми економiчного i соцiмьЕого розвлтку
Долt Еського району на 20l8 piK.
l9.Про внесення змiн до районноi програми дiяльносri комlъмьного лiдприсмсlва
редакцiя ,Щолинського райоЕного радiомовленrrя на 2017_2020 роки,
20,Про внесення змiн до районноi комЕпексноi лрогрalми соцialльЕого захисту
паселеяЕя райопу Еа 20l8-20l роки,
21,Про проФаму висвiтлеЕня дiяльностi оргаЕiв виковавчоi влади в друковаtlцх
засобач MacoBoi iнформацii ДолиЕського району у 20l8_2020 роках .
22.Про впесешrя змiн до рiшеЕня районЕоi ради вiл 2З грулвя 2016 року Jlъ 152.
23.Про затвердкепня райоЕпоi програми реконстукцii (вiдrовленвя) мереж
зовЕiшЕього освiтленпя цtюелеЕих п).нктiв ДолиЕського району на 20l8_2019 роки,
24. Про внесення змiн до рiшення районIrоi ради вЦ 18 грудrя 2017 року N9 316 "Про
районЕий бюджет на 20I8 piк".
25,Про звiт про виковаппя плапу роботи райоrrвоi ради на 2017 piк.
26.Про звiт постiйцоi Koмicii районIrоi ради з питаяь бюджету, фiнансiв, iнвестицiй,
влacнocтi та приватпзацii,
27.Про звiт постiйrrоi KoMiciT райоЕIrоi ради з питllнь промпсловостi, комунмьного
господарствs. реryJrяторноi полiтики. пiлприемництва та rоргiмi.
28,Про звiт постiйпоi Koмicii райоЕноi ради з IlиTaHb дi&пьностi ради, регламеЕту,
]aKoHHocтi. залобiгання та лротидii корупчii.
29,Про звiт постiйноi Koмicii райоюIоi ради з питань агропромислового комплексу,
земельяих вiдносин, екологiчпоi бе]пеки та рацiонмьного використatнпя природних
pec}?ciB.
30.Про звiт ЕостiйЕоi KoMicii районноi ради з сочiальЕих та гуlчIанiтарЕих питань.
31.Про звiт голови районноi ради,
З2.Про затвердхеЕня технiчноi докумевтацii по яормативвiй грошовiй оцiнцi земельно'i
дirrянки дIя ведеЕня товарЕого сiльськогосподарського виробЕицIва, вадаяоi в оренду
ПСП "ЗАРIЧНЕ", загмьною площею 9,6000 га,
J3,Про затверлженм гехнiчноi локрrен Lauii по нормамвнiй грошовiй оцiнцi ]емельноi
дiлянки для ведеЕIUI товарного сiльськогосподарського виробЕицтва, наданоТ в оренду
ПсП "ЗАРlЧнЕ", загапьною площею 34,9566 га.
З4,Про затверджсвIrя техrriчно] док}l4ентацi] по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноi
дirияки для ведення юмрного сiльськогосподарського виробництва, ваданоj в оренду
ПСП "ЗАРIЧНЕ", загальIrою площею З8,З846 га.
35.Про затвердження технiчвоI локlъевтацii rlро нормативну грошову оцiнку земельвоi
дiляttки, що надапа в оревду СТОВ "Зоря" дrя ведеппя товарного сiльськогосподарського
виробництв4 зzгаJrьЕою площею 1,5468 га пiд господарськими будiвлями iдворами.
36,Про загвераження технiчноi док},лrентацii про нормативну грошову оцiнку земельноi
дiлянки, що надаЕа в орея,ry ФО-П Пiловцю Васиrпо Iвавовичу для веденяя товарного
сiльськогосподарського виробництва, загальЕою площею 22,2014 га рiллi.
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З7,Про затверджешIя T€xBiToi доýаdецтацii по rrормативtiй грошовiй оцiпцi земельЕоi
дiлянюr, цадаЕоi в оревд/ ФГ "Степоsе -5" дJи ведепЕя товарцого сiльськогосподарського
виробrтшlтва зага.rьrrою тtлощею З2,20 m pLт,rri.
З8.Пр затвердкенця т€хяi,пrоi докумеrrгацii по ворматгвпiй грошовiй оцiнцi земелъноi
дiляппt NФ82, цо Еале}кала гр.Тпмопецко НеонЫ baпiBнi д.rя ведеппя товаряого
сilБськогосподqrського вщюбничтва загапьною площею 6,3487 гарiллi.
39.Про затвер.Фкення техпiшоi док}ментацiТ про вормативну грошову оцiнку земельноi
дiляЕIсI, що падаЕа D орепду ТомiлеЕку В.Д. ддя ведешIя товарЕого
сiльськогосподарською впробвIщтва, загаJIьцою площею 51,54З8 га рi,плi.
40. РiзЕе.

Голова райопЕоi
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