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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови долинськоi рАЙонноi рАди
в\д
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червня 2018 року
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м. До:птнська

Про скликмня двадцять TpeTboi cecij
райопЕоi ради сьомого скJlикаппя

Вiдповiдцо до статгi 46 За{ону УкраlЪи (Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi)) та
РегламеЕту ,Щолинськоi районвоi ради скликам двадtцть ,третю сесiю райоЕноi ради
сьомого скликапня 22 червня 2018 року о 10 годипi в сесiйвiй змi районноТ ради
м, Долияська.
На розl ля,п ceciT винесги пиlання:

1.Про хiл виконавня Програми охорони навколишнього природного середовища в
,Щоливському райоЕi яа 201.7-2020 роки, затвердженоi рiшенЕям районЕоi рали Bia 2З
грудня 2016 року No l50.
2,Про хiд виконаЕня райоЕпоi комплексЕоi програми соцiальноТ пiдтримкп сiмой
заrиблих учасвикiв анпlтерористичноi операltij, вiйськовослужбовцiв i пopattcttltr
учасникiв АТО па 20l4-2020 роки,
].Про хИ виконаJ{ня районноТ програми пiдготовки медичних працiвникiв 1а
полiпшенвя i.х соцiальЕого захисту Еа 2012 - 2020 роки.
4.Про хiд виконання рiшецця районноi ради вИ 25 вересня 2015 року N9 508 (Про
оревду маЙна спiльноi власпостi територiальших громад MicTa. селища та сiл раЙону).
5,Про реоргавiзацiю Комlтrальвого закладу "Долинський райоЕний центр лервинноi
медико-санiтарноi допомоги" шляхом перетворенЕя у Комуttatльне некомерцiйне
пiдприсмство "Цептр первинпоi медико-санiтарноi допомоги !олинськоi районноi ради"
6 Про внесевня змiн до рiшення районноi ради вiд 18 грудня 2017 року N! З17 'llpo
Tатвердження Порялку призначення на посаду керiвникiв закладiв заIмьноi середньоТ
освiти спiльноi власностi терпторiа,'rьпих громад Micтa, селIlца та сiл району".
7 Про переймеяуваняя, реоргаIriзацiю закладiв загмьноi середltьоi освiти ДолиЕського
району у зв'язку зi створеIlням опорного закладу та його фiлii,
8.flро створеняя КомуЕмьпоi устмови "IЕшIюзивЕо-ресурсЕий центр ДолиЕсько]i
райовноi ради",
9 Про внесеппя змiн до районноi комплексноТ програми соцiального захисту населеЕвя
райоЕу на 20l8-2021 роки.
l0.Про внесення змiн та доповпень до програми екоЕомiчного i соцiального розвитку
Долинського райоIту ва 20l8 piк.

11,Про внесенвя змiн до райовяоi програмЕ профiлактики та боротьби зi злочиннiстю в
ДолиЕському районi на 20].'1-2О2О роки, затвердженоi рiшенням районЕоi ради вiд 2З
грудня 20lб року Jф 152.
12, Про внесення змirr та доповнеЕь до районпоi програми забезпечення соцiмьнилt та
впорядковa!пим житлом дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування. осiб з
ix числа на перiод до 20l8 року,
l З,Про внесення змiЕ до рiшепня райоЕtlоi ради вiд 2З грудня 20l б року J'{! 166.
14, Про внесення змiя до райовноi цiльовоТ соцiальноi програми розвитку фiзичноi
культури i спорту на 2017-2020 роки.
l5.Про виконмня районного бюддеry за сiчень-березеЕь 2018 року,
16.Про внесепня змiн до рiшення райоlrно] радп вiд 18 грудня 2017 року N9 3]6 "Про
районний бюджет на 20l8 piK",
1?.Про затвердженЕя технiчвоТ докумевтацii по нормативвiй грошовiй оцiнцi земе пьноi
дiлянки, яка надана в ореЕду Плескачу ОА, дJUI рtIбогосподарських потеб загмьною
площею 6,5576 га.
l8,[lpo за l вердження технiчноi докуlценrацii лро нормативну грошову оцiнку ]еvельноi
дiлянки площею 28,1094 га, що вiдводиться для продажу права оревдп TepMiHoM на 7
poKiB на земельIlих торгм у формi аукцiону для ведеЕня товарного
сiльськоI осподарськоl о виробництва,
l9.Про за r верджен ня техн iчноi док)Фlен lацii ] норма l и BHo'i l рошовоi оцiнки tемельноi
дiлявки, що надана в ореIlду ПП "Граят" для ведення товарного сlльськогосподарського
впробництва зага.льяою плоцею l00,6394 га рrллt.
20 Про ]аlвер_]r(ення гехнiчноi док}\rентацiТ з норvагивноi фошовоi оцiнки зеvельноi
дiляяки, що Еадана в оренду ПП "ГраЕт" для веденвя товарЕого сiльськогосподарського
виробництва загмьною площею I l5,8862 га рiллi
2 I .Про ъ l верджен ня технiчноi докумен lацii ] норма l и BHoi l рошовоi оцiнки tеvельноi
дiлянки, ЕаданоТ в оренду Крошцi О В, для рибогосподарськцх потреб заIальною
площею 22,0l57 га ,
22,Про загвердження tехнi.lяоi документацii про норма]ивн) lрошов) oUilIKy
земельItоi дiлятlки, що trад tа в орепду ФГ "Мрй" д'rя ведеIlЕя товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 70,0031 га рiллi,
23, Рiзrtе.

l,Бондаренко

Голова районЕоi радй
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