ДОЛИНСЬКА РАИОННА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Протокол

засhання президii районноi ради
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Присутнi:

Бонларенко lрина Петрiвна - голова прези_tiТ
Бабенко Лiлiя BiKTopiBHa - заступник голови rrрези_tiТ
Зеленокорiнна IHHa BiKTopiBHa - член президii
Майборола BiKTop Вiкторович - член президiТ
Са,rов Геннадiй Володимирович член презилii
Романченко Тетяна Олексанлрiвна - член пре lи lii
Шевченко Олександр ГригорсlвIlч ч:tеtt IIplcltl.tii
Чернiцький Ва:Iерiй Володимировиtl - чjtс]I ttllсзtt.Lit

Вiлсутнi:

Руденко Катерина Василiвна член президii
Леуш Юрiй Андрiйович - член президii
Гайдук Iгор Олексiйович -,tлен прези:iТ
Терещенко Вiталiй Вiкторович - член презилiТ

Порядок денний:

Про погодження проведення двадцять першоi cecii районноi ради

сьомого

скликання та питань, що пропонуються до розгляду.

1. Слчхали: БондаDенко l.П.. головч президii', яка сказала. rцо на засi:аннi прtlсr lrri
7 членiв президii. Вiдповiдний кворум забезпечено.

Шановнi члени президii! Засiдання президii проводиться з метою узголхtення дати
проведення, часу та питань, що пропон},ються на двадцять першу сесiю районноТ ра-rи
сьомого скликання,

вiлповiлнос гi ло чиIlllоl о
законодавства та Регламенту районноi ради, розглянутi на засiданнях постiйних коьliсiй
районноi ради, прI{йнятi вiдповiднi рiшення. З урахуванням Bcix пропозицiй на двадцять
першу сесiю виносIIться Зб питань з пИтанням <Рiзне> (зачитуе).

Bci питання орi€нтовного перелiку поданi у

Немае змiн, доповнень? Немае.

Якi булуть пропозицii щодо перелiку питань, дати та часу проведення cecii?
Надiйшла пропозицiя:
Погодити проведення двадцять першоi сесii районноi ради сьомого скликання
18 грулня 2017 року о 10 годинi в сесiйнiй залi районноi ради та орiентовний перелiк
питань:
1.Про план роботи районноТ ради на 2018 piK.

2.Про присвоення чергового рангу головi районноi ради Бондаренко LП,
3.про дострокове припинення повноважень депутата районнот ради сьомого скликаtlня
,Щанилюка Г.В.
4.Про встановлення MeMopia,TbHoi дошки Оверченку (Кужелiвському) .Щ.О.

5.Про встановлення MeMopia.rbHoi дошки Яру Славутичу (Григорiю Жученку).

6.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 13 червня 2007 року Nлl8З "Про
затвердження Положення про щорiчЕу районну премiю в га,тузi освiти, культури! oxopoнll
здоров'я. молодi та спорту ".

7.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 сiчня 2015 рок1, Nl .1З-1 ,rllpo
заlвердження раЙонноТ цiльовоТ соцiальноi проtрами розвитк} ttозашкiltьнt,j (lcIlilll lil
пiдтримки обдарованоi молодi на перiод до 2018 року>.
8.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 29 квiтня 201 1 року ЛЪ l 12
9.Про внесення змiЕ до рiшення районноi ради вiд 2З грудня 2015 року No l3.
10. Про внесення змiн до рiшення районноТ ради вiд 21 червня 2017 року JФ2З l
1 1. Про перелiк загаJIьнорайонних заходiв на 2018 piK.
12.Про хiд виконання районноi цiльовоi соцiа.llьноi прогрzlми протидii ВIJI-iнфекчiТ/СН lаГ]у
,

,

на 2015-2018 роки.

1З.Про виконання Програми зайнятостi населення ,Щолинського району на перiод до 20l7
року.
14.Про затверлжеЕня ПрограNlи зайнятостi населення .Щолинського району на 2018 - 2020
роки.
15.Про районну програму з реалiзацii кНацiонального плану дiй щодо реа-пiзаItii
Конвенцii ООН про права дитини) на 2018-2020 роки,
16. Про Програму надання безоплатноi правовоi допомоги населенню !о;tинськсltо
району на 2018-2020 роки.
17. Про виконання районноi цiльовоi соцiальноi програJ\.{и оздоровлення та вiдпо.rинку
дiтей на перiод до 2017 року.
l8. Про районну програму оздоровлення та вiдпочинку дiтей на перiол ло 2022 року.
l9. Про районну комплексну програму соцi.lльного захисту насе.lення райоrt1 rrlr J0l82021 роки.
20. Про програму економiчного i соцiа,тьного розвитку Долинського району на 201 8 piK.
21. Про виконання районною держalвною адмiнiстрацiсю делегованих повноважень,
22.Про виконання районного бюджету за сiчень - вересень2017 року.
23. Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiд 23 грулня 2016 року J\!l74 кПро
районний бюджет на 20l 7 piK>.
24. Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв закладiв заtалыtоТ
середньоi освiти спiльноI власностi територiальних громад MicTa, селища та сiл району.
25. Про завершення реорганiзацii комунальних закладiв шляхом при€днання до
Комунального закладу <Навчально-виховний комплекс к.Щолинська гiмназiязагапьноосвiтня школа I-III ступенiв J,{b3 ,Щолинськоi районноi ради>.
26. Про завершення реоргаlriзацii ком}цальних закладiв шляхом при€днання до
Комунального закладу к!олинська загальноосвiтня школа I-IlI ступенiв N4 Долинськоl'
районноТ ради>
27. Про затверлження базовоi мережi закладiв культури ,Щолинського району,

28,Про звiльнення Бельськоi Г.С. з посади директора Комунального закладу <Районна
школа мистецтв .Щолинськоi районноi ради>.
29,Про внесення змiн до Положення про порядок встановлення, облiку та демонтажу
меморiальних дошок на територii району.
30,Про затверджеЕня Статlту Комунального закладу кРайонна школа мисгецгв
.Щолинськоi районноi ради> у новiй редакцii та його структури i чисельностi,
31.Про затвердження Статlту Комунального закJIаду <Районна дитяча музична школа
.Щолинськоi районноi ради> у новiй редакцii та його сIруктури i чисельностi.
З2.Про затверлження технiчноТ локументачii про нормативну грошову оцiнку зеьlельноI
дi.ltянки, що Еадана в оренду ПП (Iмпульс) для ведення товарного сiльськогослодарського
виробництва загальною площею 30,00 га рiллi.

33.Про затверлження TexHi.пroi докуl*лентачii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельних
дiлянок, що надапi в орепду ФГ <Павик> для ведеIlня товарного сiльськогосподарського
виробництва залапьною площею 57,4337 га рiллi.
34.Про затверлження TexHi.дroi докулrентацii про нормативну грошову ouiHKy земельноi
дirrянки, що над{lна в оренд/ гр. Загородньому М.М. дJIя ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва зzгальною площею 29,7866 га рiллi.
35. Про затвердження TexHiTIoi док}т"лентацiТ про нормативну грошову оцiнку земельноi
дiлянки площею 15,7582 га, що вЬодиться дJIя продажу права оренди TepMiHoM на 7
poкiв на земельIlих торгаJ( у формi а}кцiону для ведення товарного
сiльськогосподарського виробниrцва.
36. Рiзне.

У

членiв президii немае змiн, доповпень? Немае. Хто за дану пропозицiю, прошу
голосувати.
Хто за? Проти?Утримався? Приймаеться одноголосно.
(Рiшення Nя 1 додаеться).
Бондаревко I.П., голова президii.
В кого булlть з:шитаrlЕя, зарФкення, пропозицii? Немае.

На цьому засiдапня президii оголошую закритим.

Голова президii

I.Бондаренко

Протокол вела:
Зазiдlъач сектору
оргапiзацiйного забезпечеЕпя

Т.Лiханова
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Про погодження проведення двадцять першоТ cecii
районноi ради сьомого скликztння та питань,
що пропонlтоться до розгляду

Заслlхавши iнформаrriю голови президii щодо проведення двадцять першоi сесii

районноi ради сьомого скликання та питань, що пропоЕуються до розгляду,
президiя ВИРIШИЛА:

Погодити проведення двадцять першоi ceciI районноi ради сьомого скпикання
18 грулня 2017 року о 10 годинi в сесiйнiй змi районноi ради та орiснтовний перелiк

питань:

1.П;iо план роботи районноi рали на 2018 piK.

2.Про присвосння чергового parrry головi районноi рали Бондаренко I.П.
3.Про дострокове припинення повноважень депутата районноТ ради сьоN,lого скликаI]IIя

flанилюка Г.В.

4.Про встановлення меморiальноi дошки Оверченку (Кужелiвському) !.О.
5.Про встановлення меморiальноi дошки Яру Славутичу (Григорiю Жученку).

6.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 13 червня 2007 року Nol83 "Про
затвердження Положення про щорiчну районну премiю в галузi освiти. к}льтури. охорони
здоров'я. мололi та спорту ".
7.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 сiчня 2015 року Nч 4З4 <Про
затвердження районноi цiльовоi соцiа_льноi програми розвитку позашкiльноi освiти та
пiдтримки обдарованоi молодi на перiод до 2018 року>.
8.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 29 квiтня 2011 року Nч 112 .
9.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грудня 2015 року Nл 1З,
10. Про внесенвя змiн до рiшення районноi рали вiл 21 червня 2017 року Nл2З 1
1 1 . Про перелiк зага,rьнорайонних заходiв на 2018 piк.
12.Про хiд виконання районноi цiльовоТ соцiальноi програми протидii ВIЛ-iнфекцiТ/СН I!y
,

на 2015-2018 роки.

13.Про виконання Програми зайнятостi населення ,Щолинського району на перiод до 2017
року.
14.Про затверлження Програми зайнятостi населення ,Щолинського району на 2018 - 2020
роки.
15.Про районну програму з реалiзацii <Нацiонального плану дiй щодо реалiзачiТ
Конвенцii ООН про права дитини) на 2018-2020 роки.
16. Про Програrr.rу надання безоплатноТ правовоi допомоги населенню ,Щолинського
району на 201 8-2020 роки.

l7. Про виконання районноi цiльовоi соцiмьноi прогрalми оздоровлення та вiдпочинкч

дiтей на перiод до 2017 року.
l8. Про районну програму оздоровлення та вiдпочинку дiтей на перiол ло 2022 року,
19. Про районну комплексну програму соцiа"тьного захисту населення району на 20l82021 роки.
20. Про програму економiчного i соцiального розвитку !олинського району на 20 l 8 piK.
21. Про виконання районною державною адмiнiстрацiсю делегованих повноважень.
22.Про виконання районного бюджеry за сiчень - BepeceHb20l 7 року.
23. Про внесення змiн до рiшення районноI рали вiд 23 грудня 2016 року Nll74 <Про
районний бюджет на 20l 7 piK>.
24. Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв закладiв загальноl'
середньоi освiти спiльноi власностi територiальних громад MicTa, селища та сiл район1,,
25. Про завершеЕня реорганiзацii комунальних закладiв шляхом присднання до
Комуна:rьного зalкладу кНавча.rrьно-виховний комплекс <,Щолинська гiмназiязагальноосвiтня школа I-III ступенiв No3 !олинськоi районноi ралиll.

26. Про

завершення реорганiзацii комунatльних закладiв шляхом при€днання до
Комуна-льного закJIаду <,Д,олинська загальноосвiтня школа I-1Il ступенiв ЛЬ4 !олинськоi'
раЙонноi ради>.
27. Про затверлження базовоi мережi закладiв культури .Щолинського район1,.
28.Про звiльнення Бсльськоi Г.С. з посади директора Комунального закэtаду кРайtltrrtа
школа мистецтв .Щолинськоi районноi ради>.
29.Про внесення змiн до Положення про порядок вст[rновлення! облiку та демонтажу
меморiальних дошок на територii району.
30.Про затвердження Статуту Комуна.ltьного закладу <Районна школа мистецтв
!олинськоi районноi ради> у новiй редакцii та його структури i чисельностi.
31.Про затверлження Стат}ту Комунального закладу кРайонна дитяча музична школа
,Щолинськоi районноi ради> у цовiй редакцii та його структури i чисельностi,
32,Про затверлження технiчноТ документацii про нормативну грошову очiнку земельноТ
дiлянки, що надана в оренду ПП <Iмпульс> для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва загальною площею З0,00 га рiллi.
33.Про затверлження технiчноi докрлентацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельних
дiлянок, що наданi в ореIrду ФГ кПавик> для ведення товарного сiл ьськогос подарського
виробництва загмьною площею 57 ,4ЗЗ7 га рiллi.
34.Про затверлження технiчноТ документацii про нормативну грошову оцiнку leMe.,tbHcri'
оренду гр. Загородньому М,М. для ведення товарного
дiлянки, що надана
сiльськогосподарського виробництва загfulьною площею 29,7 866 га рiллi.
35. Про затвердження технiчноi докутлентацii про нормативну грошову оцiнку земельноi
дi,,lянки площею 15,7582 га, що вiдводиться для продажу права оренди TepMiHoM на 7

в

poкiB на земельних торгах у
сiльськогосподарського виробництва.
36. Рiзне.

формi аукцiону для ведення

ToBapHo.I,o

LБондаренко

