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Про орiснтовний перелiк питань двадцятоi
cecii районноi ради сьомого ск.ликання

Заслlхавши iнформацii та розглян}ъши проекти рiшень з питань, що
пропонуються на розгJIяд двадцятоi cecii районноi рали сьомого скликання,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА

:

Рекомендувати головi районноi ради винести на розгляд двадцятоi cecii районноi
ради сьомого скJIикання питання :
1 . Про дострокове припинення повноважень депутата
районноi ради сьомого скJIикання
Щуркан Г.С.
.2.Про затвердження районноi програми забезпечення функцiонування Комуна.rrьноi
установи <Труловий apxiB !олинського району> на 2018-2022 роки.
3.Про призначення Шевченко Н.А. на посаду головного лiкаря .Щолияськоi центральноi
районноi лiкарнi
4.Про внесення змiн до рiшення районноТ ради вiд 2З грудня 20l б року No 152.
5.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грулня 2016 року Nч 1б4 <Про
районну цiльову соцiа,rьну прогрiшйу розвитку фiзи.rноi культури i спорту на 2017 -2020
роки).
6.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грулня 201 б року JФ 1 56.
7.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грулня 2016 року }'.lb l74 "Про
районний бюджет на 2017 piK".
8.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 2l червня 2017 року JФ235 "Про
створення в результатi перетворення Комунального закладу "Мiжшкiльний навчальновиробничий комбiнат .Щолинськоi районноТ ради" та змiну складу засновникiв>.
9.Про погодження призначення Гнатишин Нелi Анатолi'rЪни на посаду директора
Комунатlьвого закладу "Молодiжненська загмьноосвiтня школа I_III ступенiв .ЩолинськоТ
районноi рали".
l0. Про затверлження технiчноi локуrчrентачii про нормативну грошову ouiHKy земельноТ
дiлянки, що надана в оренду Iващенку В.М. для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва зага,льною площею l4,4000 га рiллi.
l l.про затверлження технiчноi докрrентацii про нормативну грошову оцiнку земельноi
дiлянки, що надана в оренду ПП <Iмпульс> для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва (пiд господарськими будiвлями i дворами) загаJIьною площею 1,5289 га.
l2. Про затверлження технiчноi док}rчrентацii про нормативну грошову оцiнку земельнот
оренду ПСП
кЗоряни> для ведення товарного
дiлянки, що надана
сiльськогосподарського виробництва (пiд господарськими будiвлями i дворами) загrtльною
площею 5"7232 га.
l3.Про затверлження технiчноi докрлентацii про нормативну грошову оцiнку земельноii
(ЗоряЕи) для ведення товарного
оренду ПСП
дiлянки, що надана
сiльськогосподарського виробництва (пiд господарськими будiвлями i дворами) загальною
площею 0,0545 га.
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14. Про затверДжевпя технiчпОi документацii про нормативну црошову оцiнку земельноl

дiлянки, що Еадана в оренду ФГ "Колос" дJIя ведення товарного сiльськогосподарського
впробництва загальною площею 50,0 га рiллi.
15, Про затверЛження технi.пtОi докуr,rеrrгаrrii про нормативну грошову оцiнку земельноi
дi.llянки, що падана в оренду сФг "роксолаrrа" мя ведення товарною
сiльськогосподарського вирбншIтва загальною площею 90,1 163 га.
16. Про затверЛження технiчrтоi докулtентацii про нормаmвну грошову оцiнку земельноi
дiлянки, що надапа в оренду СФГ "Роксолана" N|я ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва зzгальною площею 82,8834 га.
17.Про внесеппя змiн до Регламенry .Щоrинськоi районноi ради сьомого скJIикання.
18. Рiзне.
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голова постiйпоi koMicii

т. Ромапченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАД{
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з соцiальних а ryманiтарних питань

рIшЕння
вiд

1

листопада 2017 року
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Про проект рiшення районноi рали
<Про погодження призначення
Гнатишин Нелi Анатолiiвни на посаду
директора Комунчlльного зЕlкJIаду
<Молодiжненська загал ьноосвiтня школа
I-III ступенiв .ЩолинськоI райопноi ради>

заслlхавши та обговоривши проекг рiшення районноi рали кпро погодження
призначенЕя Гнатишин Нелi Анатолiiвни на посаду директора Комуна-пьного закладу
<Молодiжненська загальноосвiтня школа I-III ступенiЫ .Щолинськоi' районноТ ралиli,
опрацювавши доповiдну записку радника голови ради вiд27.|0.2017 року, комiсiя вiдмiчас,
що в запропонованому проектi рiшення районноi ради наявна невiдповiднiсть вимогам
чинногО законодавства, а саме вимогаМ законiв УкраiЪи кПро ocBiry> вiд 05.09.2017 року No
2I45-VIII. <Про загальну середню ocBiTy>.
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:
l.
Рекомендувати
районнiй державнiй адмiнiстрацii проект рiшення районноi ради
_
<<Про погодження призначення Гнатишин Нелi АнатолiiЪни на посаду дир9ктора
Комуныtьного закладу <Молодiжненська загмьноосвiтня школа I-III ступенiв !олинськоi
районноi ради> викJIасти в наступнiй редакцii:
Про призначення Гнатишин Нелi АнатолiiЪц
на посаду директора Комунального закJIаду
кМолодiжненська зага.пьноосвiтня школа
I-III ступенiв .Щолинськоi районноi ради>
Керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону Украiни кПро мiсцеве с.lмоврядування в YKpaiHi>, ст.
26, л.l7 ч.З Прикiнцевих та Перехiдних положень Закону Украrни <Про ocBiTy>, ст. 26
Закону УкраiЪи <Про загальну середню ocBiTy>, рiшенням районноi рми вiд jl.ОЗ.ZОtS
р9*у Ns459 <,Про порядок управлiння об'сктами (установами, органiзацiями,
пiдприемствами) спiльноi власностi територiальних громад MicTa, селища та-сiл району)>,
протоколом засiдання KoMicii з проведення конк}?су на посаду керiвника Комунмьного
зцладу <Молодiжненьська загальноосвiтня школа IJII ступенiв .Щолинськоi районноi ради>
вiд 18 жовтня 2017 року Nэ1,
Районна рада ВИРIШИЛА
1. Призначити Гнатишин Нелю АнатолiiЪну на посаду директора Комунального
з.жладУ <МолодiжненьСька загмьноосВiтня школа I-III ступенiв .Щолинськоi районноi ради>,
як таку, що успiшно пройшла конк}?с.
2. ,Щору.rити головi .Щолинськоi районноi державноi адмiнiстрацii укласти контракт з
Гнатишин Нелею Анатолiiвною, директором Комунмьного закладу кМолодiжненська
загальноосвiтня школа I-III ступенiв .Щолинськоi районноТ ради>, вiдповiдно до чинного
законодавства строком на шlсть poкlB.
3. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на постiйну комiсiю районноi ради з
соцiа,тьних та ryманiтарних питаяь.
Голова районноi ради
Голова KoMiciT

I.Бондаревко

т. Романченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя райопноi ради з соцiальних та г5zманiтарнпх питань

рIшЕння
Nе3

вiд l лисюпада 2017 року
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Про листи, що надiйtцли
на розгляд постiйноi KoMicii

Опрацювавши листи, що надiйшли на розгляд постiйноi KoMicii

:

1.КП кРедакцiя газети <.Щолинськi новини) вiд 06,09.2017 року Nэ34 щодо погашення
заборгованостi КП кВКБ- l >.
2. КП <Редакцй газети <.Щолинськi новини> вiд 03.10.2017 року Ne40 про видiлення коштiв .
3. КП Релакчiя районного радiомовлення вiд 03.10.2017 ХЪ95 про видiлення коштiв.

постiйна комiсiя вирiшила:
1.Листи, що надiйшли на розгляд постiйноi KoMicii, взяти до вiдомд.

голова постiйноi koMicii

т. Романченко

