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Присутпi:
БоЕдаренко Iрина ПЕIрiвЕа
Бабенко Лiлiя BiKTopiBHa
Зеленокорiнна lHHa

- голова президii

- заступник t олови пре]идiТ

BiюopiBHa член

прези.чii

Ромаяченко Тflяна Олексаrцрiвна - .rлен президii
Салов Геннадiй Володимирович

- член президii

Терещенко Вiталiй Вiкгорович - член президii

Чернittький Валерiй Володимировв,r

-

член президii

Вiдсутвi:
Леуш Юрiй

АЕдriйович

.чrеп президii

Гайлук Iгор Олексiйович - член президii
Майборода Вiкгор Вirrорович

-

член лрезилii

Руденко Катерина Василiвна - член лрезидii
Шевченко Олександр Григорович - член презилii

Порялок депппй:

Про погодженпя проведеЕня ,щадцятъ др}тоi cecii районЕо1 ради сьомого скликмяя та
питмь, що пропоЕ},ю,iься до розгляду.
1. СJwхали: БондаDецко I.П.. головч пDезидiЬ яка сказаJIа,
вiдповiлвий кворум забезцечено, тож розпочияаемо роботу.

цо

дrrя проведенrrя президii

Шаповнi .rпепи презпдii! Засiлаяня президii проводиться з метою узгодження дати
проведенЕя, чzюу та питаЕь, цо пропон}.ються на двадцять друrу сесiю районноi ради сьомого
скликапня,

Bci питапня орiентовного перелiку подаяi у вiдповiдяостi до чиЕного закоЕодавства та
РегламеЕту райоЕяоi ради, розгляrглi Еа засйапЕях постiйЕих комiсiй районIrоi ради,

прпйЕятi вИповiдIi рiшенЕя, я зараз з ними вас озЕайомлю (зачиryе). З урахуванням Bcix
пропозrцiй на двадцять дрцу сесiю виЕосItться 40 пиItlнь з питaчiяям (Рiзнеll .
€ заувал<енrrя, пропозицiI цодо зазначепю( пrrтмь? Немае.

€ пропозицiя: погодити

проведенЕJl двадцять др)тоi cecii районноi радп сьомого ск_lикаllня
28 березня 20I8 року о l0 годинi в сесiйЕiй змi м. Долинська та орiеIrтовний перелiк питань:
1. Про внесення змiн до рiшешя райояЕоТ ради вiд 10 грудня 2015 року }ф 9 "Про обранвя
постiйнrлr комiсiй,Щолипськоi райоЕноi радri сьомого сIоlикавня!!.
2,.Про впесепня змiп до Регламенту ДоJшнськоi райопноi ради сьомого скJмканвя.
3,,Про внесенвя змiн до рiшенвя районноi радrr вiл 29.03.2017 року Л! 20З "Про Порядок
пiдготовки проекгiв pimelrb Доливськоi районноi радл",
4.Про звiлькення Бсльськоi Г.С. з посади дирекгора Ком},IrаJ,Iьвого закладу "Районна школа
мистецтв ДолиЕськоi раЙошIоi ради".
5.Про встановлеяЕя розмiру посадового окладу диреюору Комlтrального пiдлри€мства
"СТАДIОН "КОЛОС" Долипськоi районЕоТ ради та внесення змiн до його структlри i
чисельIlостi".
6,Про призцаченЕя ДемчеЕко l.A. на посаду директора КомуЕа,lьЕого заr.ладу 'Цолинська
загальвоосвiтЕя школа I_III ступенiв Ns l ДолияськоТ райоЕпоi ради",
7,Про вЕесевня змiн до рiшеIrня районвоi ради вй 2З грудня 2016 року Nэ 164 "Про
районtlу цiльову соцiаrьну програму розвитку фiзи.iноi культури i спорту на 20l7_2020 роки"
8.Про внесевяя змitl до рiшеЕня райоЕIrоi ради вiд 2З грудня 2016 року Jф l74 ''Про
райошiий бюдж9т lra 20 l 7 piK"
9.Про виконаппя рйовного бюджету за 2017 piK.
l0,Про хiд викоЕitннlr районвоi програми профiлаrrики та боротьби зi злочrrннiстю в
,Щолинському райояi Еа 20l7_2020 роки, затверджеЕоi рiшенЕям районноi ради вlд 2З.|2,20]16
року N9 l52.
l l,Про виконаяяя районЕоi комплексноj програми соцiального зaцхсту населення району Еа
2014-2017 роки, затверджеЕоi рiшенцям райопвоi рали Bil 27.12.2013 року N9 2з 1.
t2.Про реорганiзачiю Комунальпого за!."падa "Долинський райош й центр первинноi
медпко-сalвiтарЕоi допомоги" пl,,tяхом перетвореЕпя у KoMyEEшbIie нскомерцiЙне пiдпрлемство
" Щентр первинноi медико_сапiтаряоi допомоги ДолиЕськоi райоЕЕоi ради ".
1З.Про делегlвапня предстaвникiв до склад/ госпiтмьЕоI ради Кропивницького
госпiтальЕого окруry.
14. Про звiт головного рсдактора КП Релакrriя .Щолинського районного радiомовлення лро
фiяавсово-господарську лйльнiсть пйприемства у 20l 7 poui.
]5.Про за|вердження районноi програми розвитку доtлкiльноI. заItцьноi cepe_lllboi.
позашкiлъrrоi освiти на 2018_2021 роки.
16.Про викоЕалЕя профами економilлrого i соцiального розвижу Долинського району на
20t7 piK,
17.Про об'скги (устаuови, оргапiзацii, пiдприсмства) спiльноi власностi територi.tльних
громад Micтa, селища та сiл раЙоЕу,
]8. Про внесення змiн la доповнень до прогрllми економiчяого i сочiмьного розвиtку
Долипського райоЕу lra 2018 piк,
1Q.Про внесення змiн до районноi прогрalми дiяльнос,l i комунального пiдприбмства
редакцiя Долинського районпого радiомовлеЕня Ira 20l7-2020 роки.
20.Про вЕесеЕня змiti до районЕоi комплексноi прогрaljlfи соцialльного зЕжисrу населення
райоЕу ва 20l8-20l роки,
2l.Про програму висвiтленЕя дЬьностi opIaHiB виконавчоi влади в друкованих зiюобах
Macoвoi iЕформацii ДолшIського району у 2018-2020 роках .
22,Про впесенrrя змiн до рiшешrя райоЕноi ради вiд 23 грудвя 2016 року Ne 152,
2З,Про затверлжепня райоЕноi програми рекоЕстрlкцii (вiдновлеuня) мереж зовlliшвьоIо
освiтлеЕня населеIлтх IryпKTiB Долинського району на 20I8-20l9 роки.
24. Про ввесення змiн до рiшеЕяя райопвоi ради вИ 18 грушя 2017 року }Ф 316 "Про
райоЕний бюджет на 20l8 piк".

25,Про звiт про викоЕаIrня плаIry роботя райоявоi рали на 2017 piK.
26.Про звiт постiйЕоi Koмicii райоIrЕоi радп з питань бюдясету, фiнансiв, iнвестицiй,
власностi та приватизадii.
27.Про звiт постiйвоi Koмicii райоЕноi ради з питань промисловостi, ком)Tiа.Tьного
господарствr, регуJrяторвоi полiтики, пiдприемяицтва та торгiвJri.
28,Про звiт постiйЕоi Koмicii райопноi рали з пIтавь дЬльЕостi paJlи, регпамепту,
законностi, запобiгмня та протидii кор}пцii.
29.Про звiт постiйЕоj KoMicii районноi ради з пгтаrlь аIропромислового комплексу,
земельних вИносин, екологiчноi безпеки та рацiонzrльного викорисlаяня природних pecypciB,
30.Про звiт пocTifuroi Koмicii райоriноi ради з соцiальЕих та гучIанiтарtlпх пптань

3l.Про звiт голови райоявоi радi.
З2.Про ]аfверджеllкя Texнiцloi докуиеЕтацii по нормативнiй грошовiЙ оцiнцi земельноi
дiляrrш{ для ведеЕня томрЕого сiльськогосподарського виробництва, Еаддrоi в оренду ПСП
"ЗАРННЕ", загмьЕою площею 9,6000 га,
33.пр затвердженlrя техпiчяоi докрtептацiт по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноj
дiллrки для веденвя товарttого сiльськогосподарсъкого виробпицтва, падавоi в ореЕду ПСП
"ЗАРIЧНЕ", загалъяою Iцощею 34,9566 га,
34.Про затвердження гexнi,0loi аокументачii ло нормативнiЙ грошовiЙ оцiнцi земельноi
дiляЕlс, для ведеЕця товарIlого сiльськогосподарського виробяицтва, надмоi в оренду ПСП
"ЗАРIЧНЕ", загальною плоцею З8,З846 га.
з5.про затверджепIrя техЕiчпоI док}меятадii про норматпвну гршову оцiнку земельяоi
дiлявки, що Еадаяа в ореп,ry СТОВ "Зоря" дJIя ведеЕня товарЕого сiльськогосподарського
виробництва, загальЕою IIлощею 1,5468 га пiд госполарськими бу.чiвлямп i лворами,
Э6.Про .аr""рдо,"rrпя техпiчlоi ,uoKдlerrTauii про нормативЕу грошову оцiЕку земельноi
дiлявки, щО падана в оре$дУ ФО-П ПiловrцО Василю IвановичУ дJIя ведеЕпя товарного
сiльськогосподарського виробЕицтва, зaгaшьпою площею 22,2014 га рiллi,
37,Про затверджевня Texfiitлroi докуI\iентадii по вормативЕiй грошовiй оцiнцi земельноi
дilынки, Еаданоi в ореЕду ФГ "ст€пове -5" д,Tя ведеЕЕя товарЕого сiльськогосподарського
виробЕицтва зiг.tльIiою плоцею 32,20 га piшi.
З8,Про .ч*"рл*"rпя Texвitдloi докдлелтдtii по цорматпвнiй грошовiй оцiпцi земельпоi
дiлянкr J'l!282, цо належала гр.Т мошеяко Неонiлi lBaHiBHi для ведеЕня товарного
сiльськогосподарського виробIrицтва зшatльпою плоцею 6,З487 га pinri.
39,Про затверджеЕяя TexяiчIoi ДОК}Т,.rеЦТаЦii про нормативву грошову ouiKKy земельноТ
дiляню.l, що ваддtа в ореЕду Томiлевку В,,Щ. для ведення товаряого сiльськогосподарського
вttробЕицтва, зtгальЕою площею 51,54З8 га рiJrлl.
40. Рiзне.

У

членiв президii Еема€

змiЕ, доповнеЕь? Немас. Хто за даву пропозичiю. прошу

голосувати.

Хто за? Проти?Утримався? Приймаеться одноголосно.
(РiшеЕня Ngl додасться).
Боtrдаренко I.П., голова презпдii.

постiйноi Koмicii з lтитаItь агропромItслового комплексу, земельяпх вrдносин.
екологiчноi безпеки та рдIiоIrа,ъпого використання природяих pecypciв вiд l2,0З,20l8 року
Ne3 рекомендовано головi райояЕоi радr запрошувати Еа засiд.lцяя постiйвоi koMicii та
плеЕарцi засiдаЕНя райоЕноi радл представникiв громадськrоr оргаяiзацiЙ, яким
передбаqаються коrцпi з райоЕного бюджеry, для iнформуванtrя пр вапрямки використдlЕя
видЙепих коIггiв. IJe питання буде коЕтролюмтп заступЕик голови районпоi радЕ Бабепко

В рiшеняi

Лiлiя BiKTopiBBa.

В кого будlть запитаrяя, зqвая(еЕlrя, прпозпцii?
Терешенко В.Ю.. члеi президii, який 3адIlв питalннл шодо коrrлгiв. якi видirrяються на редакчiю
газети <,Щолинськi Еовиви))! зокрема, яким tшяом буде вирiшратися пптмяя висвiтлевня

деплалськоТ та фракцiЙноi дiяJьностi.

LП., голова президii, яка

цо вже

проведеItа певва робота щодо
зalкпюченItя договорiв, е вцповiдна кмькуляцй. На цiй cecii ми прийматимемо прогрilму
висвiтлеIiня дйльцостi оргапiв викоЕавчоi влади в друковмих засобах масовоi iнформалii
Долинськоlо району у 20l8-2020 poKiL\l це стосуsаl иметься районноi державноi адмiнiс l рацii
та територiальних оргаЕiв. У пас прпйвяге Положення про поряIок впсвiтлекня дiяльностi
фракцiй, груп та деп}татiв Долицськоi райоIпrоi ради, його треба буде допрацювати, виписатп
Bci норми, затвердити на cecii i керратися в подальшiй роботi. Ми перлбачасмо певну суму
коштiв у райоцному бюджетi, tlле вжс сьогоднi баwrмо, що uiei qши лля висвiтленпя
дiяльностi буде нодостатпьо, Треба пiд<одити до цього IштаЕIIя так, щоб yci деп}тати i фракчii
були в рiвних ptoBax. мЕIли одlаковi моrOти вос l i.

Бондаренко

сказаJlа,

Тереценко В,Ю,, ч,,rен президii . Депуrати i фракцii щорiчrо звiт}тоть про свою роботу, треба,
щоб це було висвiтлено у гaветi.
Червiцький В.В., члеIr президii, який сказaв, що Hixтo не залеречу€ лроти висвlтленвJI, ti,.Ie ж
ве буде так, що одна фракцй д)укуеться бiльше, нiж iншi. ,Щйсно, rrеобхiдно все ретельно
виписати в програмi .пr положеппi, провести обрахунки, це зможе зробитп кожен - взяти
газеry. пiлрахl.ваrи. скйьки займас та чи iнша стаття квадратних сантимеrрiв, перемножити l
отримаемо Bapтicтb статгi, Необхiдно вести облiк, скrrасти графiк, Все вра,хувати,

застдник голови президii'. яка сказала. цо друкуваlи c}яi с,lатистичяi данi по
звiтах комiсiй Mo)lcla але вопи не буд}ть цiкавi .плтачам. Тому висвiтлювати пеобхiдно
БаЪенко Л.В..

pea,rrbяy

лiялънiсть.

БоядареЕко l.П., голова президii, яка сказЕца, що в цьому нaшрямку робота розпочата, будемо
прдlювати з yciмa депугатами i фракчiпли, цоб не було нiял..пх Ее}згоджеIrих питаЕь,
врaцов}вати можливостi раЙоtIвого бюджЕrу i редахцiI газети,

Питмпя порядку деЕного президii

вичерпaшlо.

На цьому засiдаявя презйдii оголош)rю закритим.

Голова президii

Пртокол
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Про погодlкеппя проведеЕЕя двадшь дr}тоi сесii
раЙошrоi ра.щI сьомого склпкапвя m питань,
що пропон},rоться до розгляду

Засл}тавши iЕформ

liю

голови президii tцодо проведенrrя двадцягь дрлоТ ceciт

районЕоi ради сьомого скJIикФ*Iя та питalнь, що пропонуоться до розгляду,

презпдй ВИРIШИJIА:
Погодитп проведешIя двадIягь др}тоi cecii районЕоi радп сьомого cKJIиKalHBlI 28
березпя 20l8 року о l0 годlнi в сесiйцiй залi районЕоi ради та орiеrгговнЕй перелiк питаяь:

l. Про внесецня змitt до рiшеЕIrя

ра.йонноj

рши вiл l0 грудrя

2015 року Ns 9 "Про обрання

посliйних комiсiй ,Щолинськоi райоЕноi раJи сьомого скJIикzlнвя".
2,,Про впесенrrя змiп до РегламеЕту Долияськоi районЕоi ради сьомого скJIпкalняя.
з.-про вЕесеЕня змiн до рiшеliня райоЕпоi ради вй 29.0з.2017 року JtЪ 203 "Про Лорялок
пiдготовки проекгiв рiшеЕь ДолцЕськоi райоппоi ради",
4,Про звiльвенвя Бельськоi Г.С. з посади дIрекгора Комуяального захладу "Райояна школа
мистецтв ДолиtlськоТ ра.йонцоТ ради",
5.Про встдlовлеЕня розмiру посадового окладу дирекгору Комlтrа,rьного пiдлри€мства
"СТАДОН 'КОЛОС" ,Щолинськоi районноТ ради та внесення змiн до його струсгури i
чисельностi".
6.Про призпачеппя ,Щемченко I.A, Еа посаду дирекmра КомуЕа,lьЕого закладу "Долинська
з.гмьпоосвiтяя школа I-III ступепiв JФ l ДолиЕськоi райовIrоi ради".
7.Про внесепяя змiп до рiшенпя райоппоi ради вiд 2З грудня 2016 року Ne 164 "Про
райоЕпу цiльову соцiальну програму рзвитку фiзп.поi культlри i спорry на 20I7-2020 роки".
8.Про впесеrтвя змiп до рiшеlтня райоIпоi радr вiд 23 грудня 2016 року N9 I74 "Про
райовцйй бюддЕг lra 20 l 7 piк''
9.Про викондшя райоЕвого бюджсгу за 2017 piк.
l0,Про хiл викоIlання райоIrlrоi црограми профiлакгики та боротьби зi злочинЕiстю в
,Щолияському райовi Еа 20l7-2020 роки, затвердженоi рiшенвям районноТ ради вilд 2З 12,201,6

року Nэ 152,
11,Про виконаrfl, районноТ комплексноi програми соцiаJrьного захисry Еаселевfiя району на
2014-20 l 7 роки, затверджеЕоi рiшеннrм райоЕноi ради вiд 27. 1 2.201 3 року JlЪ 23 l .
12.Про рорганiзачiю Комlъалъного закладl "[олинськrтй райоцций цент лервиняоi
медико-саrriтарноi допомоги" пU!D(ом перетворенвя у Комунальве некомерцiйне пИпри€мство
" Цент первипноi медлко-саIIiтарЕоi допомоги ДолIтЕськоi райоЕноi ради ",
1З.Про делегуванЕя представникiв до сIспаду госпiтальяоi ради Кропивницького
госпiтального окрлу.
14. Про звiт голоыrого редактора КII Редакцй Долипського райопного ралiомовлення про
фiвансово-господарську дiяльнiсть пiдтrриемства у 2017 роцi.
15.Про затверджеIrЕя райошIоi програми розвгrку дошкiльЕоi, зага,,rьноi середньоТ,
позашкiлъноi освiти ва 2018-2021 роки.

16.Про вItкоЕмпя програми економiчIlого i соцiалъного розвитку Долинського району на
20I7 piк.
17.Про об'сктп (устаяови, оргапiзачii, пiдприемства) спiльцоi власяостi територiмьних
громад мiстц селица та сiл райопу.
|8. Про внесення змiн та доповнень до протами економiчяого i соцiального розвитку
,Щолияського району на 20l8 piк.
]9.Про внесення змiн до раiонноi програми лiяльносгi комунмьного пИпри.мсlва
редакцiя ,I[олинського райоЕЕого радiомовлеппя па 20 I 7-2020 роки.
20.Про внесенIrя змiн до райоЕяоi комплексноi програми соuiа.тьного зiLхисту населення
райову на 2018-201 роки,
2l.Про програму висвiтлешfi дйльностi оргаЕiв викоЕавчоi вJtади в д)),.коваItих засоба,х
Macoвoi iЕформацii Долшrського району у 20lt-2020 роках .
22,Про вЕесенIrя змiн до рiшення райовяоi ради вiл 23 грулвя 20lб року .J'{! 152_
23.Про затверджеIrrrя районяоi програми рекопстрl.кчii (вiдноьT ення) мереж зовнiшнього
освiтленЕя Еаселених пуЕктiв ДолиЕського району па 2018-2019 роки,
24, Про впесевня змiн до рiшенпя райоrшоi рали вiд 18 груляя 2017 року N 316 "Про
рsйонний бюджgr Еа 20 l 8 piK".
25.Про звiт про виконаЕця Ilл lу роботr райоuвоi ра,чи на 20l7 piK.
26.Про звiт постiйвоi KoMicii райоIiноi ради з пrтгшrь бюджету, фiвансiв, iнвестицiй,
B,'Iacнocтi та приватизацii.
27.Пр звiт постiйпоi KoMicii райоIiЕоi ради з питдtь промисловостi, ком},нального
господарства_ реryляторвоi полiтиrол. пi.штрисмництва та торлiвлi.
28.Про звiт постiйпоi Koмicii райоIпrоi ради з питаяь дiяльностi ради, регламенtу_
законностi. залобiгдrня та протидii корупцiТ.
29.Про звiт постйпоi KoMicii райовноi ради з питаяь агропромислового комплексу,
земельних вiдносин. екологiчяоТ безпею{ та рацiонмьного використання природних pecypciB.
ЗO,Про звiт постiйrrоi Koмicii районноi ради з соцiалъItих та ryммiтарЕих питФtь.
.31,Про звiт голови райоIшоi ради,
32.Про затверджепrrя техвiчiоi докумептацii по пормативвiй грошовiй оцiвцi земельноi
дiляяки для ведеЕця товарЕого сiльськогосподарського виробl]ицтва, Еаддrоi в оренду ПСП
"ЗАРIЧНЕ", загальЕою площею 9,6000 га.
З3.Про затверджешIя техяiчноi док)ментацij по норматЕвцiй грошовiй оцiнцi земельпоi
дiляяки для веденця товарного сiльськогосподарського виробЕицтва, наданоi в ореЕду ПСП
"ЗАРIЧНЕ", заг&Iьною площею З4,9566 га.
З4.Про затверджеявя техпiчноi докрrентацii по HopMaTltBBiй грошовiй оцiнцi земельноi
дi.пяпм для веденЕя товарцого сЬськогосподарського виробництва, ЕаддIоi в оренду ПСП
"ЗАРFIНЕ", зага,ъЕою площею 38,3846 га.
З5.Про ]атверд}кення,lехнiчноi локрtентшriТ про нормативну грошову оцiнку земельноi
дiлянки, що lrajlafia в орепду СТОВ "Зоря" для ведепця товарЕого сiльськогосподарськоrо
виробпицтв4 загальною площею 1,5468 га пiд господарськими будiвлями i дворами.
З6.Про затвердження технiчноТ докрtентацii про нормативну гроцову оцiнк} земельноi
дiляЕки, що яадаIrа в оренду ФО-П ПiловIцо ВасиJпо Iваловпчу для ведення товарЕого
сiлъськогосподарського виробЕицтва, загальпою тrлоцею 22,20 l 4 га рiллi.
З7,Про затверлження техпiщоi док),iпептацii по пормативнiй Фошовй оцiпцi земельвоi
дiляпки, яадалоi в ореIrду ФГ "Степове -5" для веденЕя товарного сiльськогосподарського
виробнЕцтва загаJIьною площею 32,20 га рiллi,
38.Про затвер,чжевня технiчЕоi док}ментацii по нормативнiй грошовiй оцiпцi земельно'i
дiляпм.lф282, що Е,tлеж.ша гр.Тимошенко Неонiлi IBaHiBIii для ведеяня товарного
сiльськогосподарського вrФобЕIпIтва зага'Iьною площею 6,3487 га рiллi.
39.Про затвердження технi.пrоТ докдлентачii про нормативну грошову оцiнку земельноi
дiляЕки, що надiшlа в ореяду Томiленку В.Д. для ведеЕяя товарпого сiльськогосподарського
виробЕицтва' загальЕою площею 51,54З8 га рiллi.
40. Рiзне.

Голова президii

L Бопдареяко

