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ДОЛИНСЬКЛ РАЙОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенту, законностi,
запобiгання та протидii корупцiТ
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вiд 2 жовтня 2017 року

Ns/

м. .Щолинська

Про орiентовний перелiк питань двадцятоi
cecii районноi ради сьомого скликання

Заслухавши iнформацii та розглянувши проекти рiшень з питань, що
пропонуються на розгляд двадцятоi сесii районноi ради сьомого скликання,
постiйна комiсiя ВИРIШИJIА
1.. Рекомендувати головi районноi ради винести на розгляд двадцятоi сесii
районноi рали сьомого скликання питання
:

:

1. Про дострокове припинення повноважень депугата районноi ради сьомого ск.rIикання

Щуркан Г.С.

2.Про затвердження районноi програми забезпечення функцiонуъання Комунмьноi

устанЬви <Труловий apxiB ,Щолинського району> на 2018-2022 роки.
З.Про призначення Шевченко Н.А. на посаду головного лiкаря ,Щолинськоi центральноi
районноi лiкарнi
4,Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грулня 2016 року Nе152.
5.Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiл 23 грудня 2016 року Nэ 164 <Про
спорту на 201'7 -2020
районну цiльову соцiа;rьну програму розвитку фiзичноi культури

i

роки),
6.Про внесення змiн до рiшенця районноi ради вiд 23 грулня 2016 року N156.
7.Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiд 23 грулня 2016 року Ne 174 "Про
районний бюджет на 2017 piK".
8. Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiл 21 червня 2017 року Nэ235 "Про
створення в результатi перетворення Комуна:tьного закJIаду "Мiжшкiльний навчальновиробничий комбiнат .Щолинськоi районно1 ради" та змiну складу засновникiв>.
9. Про погодження призначення Гнатишин Нелi Анатолiiвни на посаду директора
Комунального закладу "Молодiжненська загальноосвiтня школа I-III ступенiв .ЩолинськоТ
районноi рали",

10. Про затвердження технiчноi докуплентацii про нормативну грошову оцiнку
земельноТ дiлянки, що надана в оренду Iващенку В.М. для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 14,4000 га рiллi.
1l. Про затвердження технiчноi документацii про нормативну грошову очiнку
земельноi дiлянки, що надана в оренлу ПП <Iмпульс> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва (пiд господарськими будiвлями i дворами) загаJIьною
площею 1,5289 га.
l2. Про затвердження технiчноi докуtиентацi'i про нормативну грошову очiнку
земельноi дiлянки, що надана в оренду ПСП АФ <Зоряни> дJIя ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва (пiд господарськими будiвлями i дворами) загаJIьною
площею 5,72З2 rа.

13. Про затвердженЕя TexHi.пroi докулrентацii про нормативну грошову оцiнку
земельноi дiлянки, що надalна в оренду ПСП ДФ <Зоряни> дtя ведення товарного
сiльськогосподарського виробниrцва (пiд госполарськими булiвrrями i дворами) загальною
площею 0,0545 га.
14. Про затверджекня технiчноi документацii

земельноi дiлянк{,

що

надана

в

оренду

про нормативну грошову оцiнку

ФГ "Колос" дJý

ведення товарного

сiльськогосподарського виробництва загаJIьною площею 50,0 га рiллi.
15. Про затвердженнrI технi.пrоi докуrиентацii про Еормативну грошову оцiнку
земельноi дiлянки, що надана в оренду СФГ "Роксоланд" дця во.щоння товарного
сiльськогосподарського виробпицтва загальною площею 90, 1 l 63 га.
16. Про затвердженпя технiчноi докуrлtентацii про нормативну грошову оцiнку
земельноi дi;rянrс,r, що надllна
оренду СФГ "Роксоланd' дrя ведення товарного
сlльськогосподарського
площею 82,8834 га.
17.Про внесення змiн до
.Щолинськоi районноi ради сьомого скJIикtlння.
18. Рiзне.

в

голова koмicii

Г.Сшrов
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Про листи, що надiйшли
на розгляд постiЙноi KoMicii

Розглянувши та обговоривши листи, що надlицши на розгляд постlино1
комiсii :
- КП <Редакцiя газети <.Щолинськi новини)) вiд 06.09.2017 року NsЗ4 щодо
погашення заборгованостi КП <ВКБ- 1 >.
- КП <Редакцiя газети <<.Щолинськi новини)) вiд 03.10.2017 року Ne40 про
видiлення коштiв .
-.КП Редакцiя районного радiомовлення вiд 03.10.2017 Ns95 про видiлення
коштrв.
постrина KoMrcr8 вирrшила:
1.Листи, що надlицши на розг

голова koMicii

постlино1 KoMlcll, взяти до вrдома.

Г.Саrrов

