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засйання постiйноi KoMicii районноi ради з питань бюджету, фiнансiв, iнвестицiй,
власностi та приватизацii
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голова постiйноi koMicii
Секрегар поgгiйноi KoMicii

ДОЛИНСЬКА

РАЙОННА

РАДА

КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноТ ради з питань бюджету, фiнансiв, iнвестицiй,
власностi та приватизацiТ
РIШЕННЯ

ЛЪ

4

вiд 4 грудня 2017 року

м. ,Щолинська

Про перелiк питань, якi плануеться роз лянути
на двадцять першiй cecii районноТ ради сьомого скликання
Заслухавши

iнфовмацii керiвникiв вiдцiлiв та

спецiа,riстiв

райдержадмiнiстрацii, розглянувши та обговоривши проекти рiшень районноi
ради з питань, що пропонуються на розгляд двадцять першоi cecii районноi
ради сьомого скликання,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА

:

I. Рекомендувати головi районноi ради винести на розгляд двадцять першоТ
cecii раЙонноТ ради сьомого скликання наступнi питання:

1.Про плшr роботи районноi рали на 2018 piK.
2.Про присвоення чергового рангу головi районноi ради Бондаренко I.П.
3.Про дострокове припинення повноважень депутата районноТ ради сьомого скликання
.Щанилюка Г.В.
4.Про встановлення меморiальноi дошки Оверченку (Кужелiвському) .Щ.О,
5.Про встановлення MeMopia,rbHoi дошки Яру Славутичу (Григорiю Жученку).

6.Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiл 13 червня 2007 року Nэ183 "Про
затвердження Положення про щорiчну районну премiю в гмузi освiти, культури, охорони
здоров'я, молодi та спорту ".

7.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 сiчня 2015 року Nэ 4З4 <Про
затвердження районноi цiльовоi соцiмьноТ програми розвитку позашкiльноi освiти та
пiдтримки обдарованоi молодi на перiод до 20l 8 року>.
8.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 29 квiтня 20l 1 року Nл 1 12 .
9.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грудня 2015 року Л! 13.
10. Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiд 21 червня 2017 року JФ231.
1 1 . Про перелiк зага.пьнорайонних заходiв на 2018 piK.
12.Про хiл виконанЕя районноi цiльовоТ соцiа,Tьноi програми протидii ВIЛ-iнфекчii7СНI!у 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.
l5.Про районну програму з реалiзацii <Нацiона_lIьного плану дiй щодо реалiзацii Конвенцii
ООН про права дитини) на 20l8-2020 роки.
16, Про Програму надання безоплатноi правовоi допомоги населенЕю .Щолинського раЙону на
2018-2020 роки.

17. Про виконання районноi цiльовоi соцiальноi програlми оздоровлеяня та вiдпочинку дiтей
на перiод до 2017 року.
l8. Про районну програму оздоровлення та вiдпочинку дiтей на перiод до 2022 року.

19. Про районну комплексну програму соцiа,rьного зa>(исту населення району на 2018-202i
роки.
20. Про програму економiчного i соцiального розвитку .Щолинського району на 2018 piK.
21. Про виконання районною державною адмiнiстрацiею делегованих повновarкень.
22.Про виконання районного бюджету за сiчень - вересень2017 року.
23. Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiл 23 грулня 2016 року Nч174 кПро
районний бюджет на 20l 7 piK>.
24. Про затверлження Порядку призначення на посаду керiвникiв закладiв зага:tьвоi середньоi
освiти спiльноТ власностi територiмьних громад MicTa, селища та сiл району.
25. Про завершення реоргdiiз'dцii комунЙьних закладiв шляхом присднilння до Комуна.гlьного
закJIаду <Навчально-виховний комплекс к.Щолинська гiмназiя-загальноосвiтня школа I-III
ступенiв Nэ3 ,Щолинськоi райоЁноi ради>,
26. Про завершення реоргЬЁiiаiiii комуналiних закладiв шляхом приеднаЕня до Комунальяого
закJIаду <.Щолинська загальноосвiтня школа I-III ступенiв JФ4 .Щолинськоi районноi ради>.
27. Про затверлження базовоi мережi заклалiв культури .Щолинського району.
28.Про звiльнення Бсльсъt<6i'F.С. з посади диi]ектора Комунальяого закладу кРайонна школа
ll
'
мистецтв .Щолинськоi рай'ОЁНсii'$али>i.
29.Про внесення змiн дЬ Положення про порядок встановлення, облiку та демонтажу
меморiшIьних дошок на територii району.
30.Про затвердження Статугf, Комунального закладу <<Районна школа мистецтв .Щолинськоi
районноТ рали> у новiй редакцii та його структури i чисельностi.
31.Про затверлження Статуту Комунального закладу кРайонна дитяча музична школа
,Щолинськоi районноi ради> у новiй редакцii та його сrруктури i чисельностi.
32.Про затверлження технiчноi документачii про нормативну грошову ouiHKy земельноi
дiлянки, що надана в оренду ПП <Iмпульс> для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва загальною плойею 30,00 га рiллi.
33.Про затверлження технiчноi док}ментацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельних
дiлянок, що наданi в ор9нду ФГ <Павик> для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва загальною плоЩёю 57,43З7 га рiллi.
34.Про затверлження технiчноi локументачiI про нормативну грошову оцiнку земельноТ
оренду гр. Загородньому М.М. для ведення товарного
дiлянки, що надана
сiльськогосподарського виробництва загаJIьною площею 29,7866 га рiллi.
35. Про затвердження технiчноi докlментачii про нормативну грошову очiнку земельноi
дiлянки площею l5,7582 га, що вiдводиться дJlя продажу права оренди TepMiHoM на 7 poKiB на
земельних торгах
форЙi аукчiону для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва.
36. Рiзне.
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голова постiйноi koMicii

В.Майборода

укрлiнА

ДОЛИНСЬКА

РАЙОННА

РАДА

КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноi ради з питань бюджеry,
фiнансiв, iнвестицiй
власностi та приватизацi[
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м..Щолинська

Про пропозицii постiйноi KoMicii до плану роботи
районноiради на 2018 piK
Постiйна комiсiя вирiшила:
Рекомендувати районнiй радi внести до плану
роботи на 2018 piK наступнi
питання:
1.Про виконання районного бюджеry за 2017 piK.
2.Про об'екти (установи, органiзацii, пiдприемства) спiльноi власностi
'територiальних громад MicTa, селища та
сiл району.
З.Про хiд виконання рiшення районноi ради вiд 25 вересня 2015
року Nч 508
<Про оренду майна спiльноi власностi територiа.,rьних громад MicTa, селища
та
сiл району>.
4.Про виконання районного бюджеry за сiчень березень 2018
року.
5.Про виконання районного бюджету за сiчень-червень 2018
року.
б.Про виконання районного бю
за сiчень-вересень 2018 року.
голова постiйнот koMicii

В.Майборода
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ДОЛИНСЬКА

РАЙОННА РАДА

КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районпоi ради з питань бюджеry, фiнансiв, iнвестицiй
власностi та приватизацii
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вiд 4 грудня 2017 року

м..Щолинська
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ЗаслухdвшЙ та обiОв'Оривши iнформhЦiю голови постiйноi KoMicii про
план роботи постiЙноi KoMicii на 2018 piK,

постiйна комiсiя вирiшила:

-

Включити до плану роботи постiйноi koMicii на 20l8 pik насryпнi питання:

l.Про

ефективнiсть використанЕя майна спiльноi власностi

територiЕrльЕих громад Micтa, селища та сiл раЙону.

2.Про хiд виконання рiшення районноi ради вiд 25 вересня 2015 року Nэ
508 <Про оренду майна опiльноi власностi територiальних громад MicTa, селища
та сiл району>
3. Про стан фiнансування дiючих районних програм.
4. Про пропозицii до районного бюджету на 2019 piK.

Щоквартально розглядаеться питання "Про хiд виконання рiшень, якi
стоять на контролi постiйноi KoMicii ".

Майборода В.В.

ДОЛИЁСЬКЛ

РАИОННА

РАДА

КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноi ради з питань бюджету, фilrаrlсiв,
власностi та приватизацii
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рIшЕння лi 7
вiд 4 грулня 20l7 року
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Про роботу комунЕrльних пiдприемств, якi належать
до спiльноi власностi територiальних громад MicTa, селища та сiл району

Заслухавши та обговоривши iнформацiю начальника вiддiлу економiчt,tого
"Про робот1,
розвитку та iнфраструктури раЙдержадмiнiстрацii АлексеевоТ Т,О.
комунальних пiдприемств, якi належать до спiльноi власностi територiальних
громад MicTa, селища та сiл раЙону", постiЙна комiсiя вирi ила:

Iнформацiю начzLпьника вiддiлу економiчного розвитк, та iнфраструктури
райдержадмiнiстрачii Алексесвоi Т.О. "Про роботу комунальних пiдприсмств,
якi належать до спiльноi власностi територiальних громад пticTa, се.rиша та ci.r
раЙону" взяти до вiдома.

голова постiйноi koMicii

В.Майбороrа

