ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
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засйання постiйноi KoMicii районноi ради з питаЕь агропромислового комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiонального використання природних
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голова koMicii
Секретар KoMicii

о,Шевченко
I. Зеленокорiнна

ДОЛИНСЬКА РАЙОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з питань агропромислового комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiона.гtьного використання
природних pecypciB

рIшЕння
вiд 04 грулня 2017 року

],lb

J

м. .Щолинська

Про орiентовний перелiк питань двадцять першоi
cecii районноi ради сьомого скJIикання
Заслухавши iнформацii та розглянувши проекти рiшень з питalнь, що пропон},ються
на розгляд двадцять першоi cecii районноi рали сьомого скликання,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА :
I.Рекомендувати головi районноi рали винести на розгляд двадцять першоi cecii
районноi рали сьомого скJIикання питання :
l.Про план роботи районноi ради на 2018 piK.
2.Про присвоення чергового ранry головi районноi рали Бондаренко I.П.
3.Про дострокове припинення повноважень депутата районноi ради сьомого скликання
,Щанилюка

Г.В.

4.Про встановлення меморiшlьноi дошки Оверченку (Кужелiвському) .Щ.О.
5.Про встановлення MeMopia.llbHoi дошки Яру Славlтичу (Григорiю Жl^rенку).

6.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 13 червня 2007 року Nч183 "Про
затвердження Положення про щорiчну районну премiю в гшtузi освiти, культури, охорони
здоров'я, мололi та спорry ".
7.Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiд 23 сiчня 2015 року Nя 434 кПро
затвердження районноi цiльовоi соцiмьноi прогрЕми розвитку позашкiльноТ освiти та
пiдтримки обдарованоi молодi на перiод до 2018 року>.
8.Про внесення змiн до рiшення районноi рми вiд 29 квiтня 201 1 року JФ 1l2 .
9.Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiд 23 грулня 2015 року Nч 13.
10. Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 21 червня 2017 року No23l
1 l. Про перелiк загшlьнорайонних заходiв на 2018 piK.
.

12.Про

хiл виконання районноi цiльовоi соцiальноi програми протидii

ВIЛ-

iнфекцiVСНI.Щу на 2015-2018 роки.
13.Про виконання Програми зайнятоgтi населення .Щолинського району на перiод до
2017 року.
14.Про затвердження Програми зайнятостi населення .Щолинського району на 2018 2020 роки.

15,Про районну програму з реалiзацii <Нацiонального плану дiй щодо реалiзацii
Конвенцii ООН про права дитини)) на 2018-2020 роки.

l6. Про Програму надання безоплатноi правовоi допомоги населенню ,Щолинського
району на 2018-2020 роки.

17. Про виконання районноi цiльовоi соцiальноi програми оздоровлення та

вiдпочинку дiтей на перiод до 2017 року.
18. Про районНу програмУ оздоровлення та вiдпочинку дiтей на перiод до 2022 року,
19, Про районну комплексну програму соцiального захисту населення району на 2018202l роки.
20. Про програму економiчноГо i соцiального розвитку ,Щолинського району на 20l8 piK.
21. Про викопання районною державною адмiнiстрацiею делеговавих повноважень,
22.Про виконання районного бюджету за сiчень - BepeceHb20l7 року,
2З. Iipo внесення зriп до рiшення районноi рали вiл 2З грулня 201б року J"lЪ174 кПро
районний бюджет на 2017 piK>.
)+. Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв закладiв загальноi
середньоi освiти спiльноi власностi територiа.пьних громад MicTa, селища та сiл району.
25, Про завершення реорганiзачii комунальних закладiв шляхом присднання до
Комуна.ltьного закJIаду <Навчально-виховний комплекс <,Щолинська гiмназiязагальноосвiтня школа I-III ступенiв Nч3 .Щолинськоi районноi ради>,
до
26. Про завершення реорганiзацii комунальЕих закладiв шляхом приеднаItня
yn4
fiолинськоТ
КомунЬьногО ЪчппuлУ <!олинська загальноосвiтнЯ школа I-III ступенiв
районноi ради>.
27. Про затверЛження базовоi Мережi закладiВ культури ,Щолинського райояу,
28.Про звiльнення Бельськоi Г.С. з посади директора Комунального закладу кРайонна
школа мистецтв ,Щолинськоi районноi ради>.
29.про внесення змiн до Положення про порядок встановлення, облiку та демонтажу
меморiальних дошок Еа територiТ району.
30.Про затвердження Стацту Комунального закJIаду <Районна школа мистецтв
i чисельностi,
.щолинськоi рйонноi ради> у новiй редакцii та його структури
31.про затверлження Статlту Комуна.гlьного закладу <районна дитяча музична школа
.щолинськоi районноi ради> у новiй редакцii та його стуктури i чисельностi,
З2.Про затвЬрЛження технiчнОi док}rчrентацii про нормативну грошову ouiHKy земельноI
дiлянки, що надана в оренду ПП кIмпульс> дlя ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва загальною площею 30,00 га рiллi.
33.Про затверлження технiчноi докрлентацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельних
дiлянок, що наданi в орендУ ФГ кПавик> для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва загмьною площею 57 ,4ЗЗ'7 га рiллi.
34.Про затверЛження технiчнОi документацii про нормативну грошову оцiнку земельноТ
оренду гр. загородньому м.м. для ведення товарного
дiлянки, що надана
га рiллi,
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 29
З5. ПрО затвердження технiчноi документацii про нормативну
"1866грошову оцiнку зеvельноi
права оренди TepMiHoM на 7
продФку
дiлян*" ппощ.о 15,7582 га, що вiдводиться для
земельних торгах
pokiB
формi аlкчiону для ведення товарного

в

на

у

сiльськогосподарського виробництва.
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II. Рекомендувати районнiй державнiй адмiнiстрацii передбачити в проектi рiшення
<Про
Nчl74
районний
внесенвя ."in до pillrern" районноi рали вiл 23 грулня 20lб року
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харчуваннЯ дiтей В комунмьниХ закJIадМ середньоi освiти для придбання побlтовоi
технiки для харчоблокiв та ii'монтажу:
_зш I-IП ступенiв
2 котлИ дIя пригот}ъаНня iжi для кЗ (НВК <,Щолинська гiмназiя
Jф3 Долинськоi районноi рали>;
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шrr Ю кДоlмнська ЗШ I-ПI йупепiв Nф,Щолrнськоi

холодJIьЕпr з холодишЕою кахерою л,пя Перrпоцавневоi фiлii I-II стденiв КЗ
r<.Щоттвська 3Ш I-III ступенiв Nй ,Щоlшвськоi районноi ра.шr>.

III. Рекокепдвrгн районнiй державнiй a.шriBicTpauii прп рзпоffi перевиконаяЕя
дохiJшоi чяяш рfiошrого бющеry за 2017 pir у першо}rу ýоргаJIi 2018 року надати з
райс;яdбm !Олпсгу субвешirо обласвому бюжеry в cyMi 84 тfiс.грЕ. з меюю змiцнення

MaTepiarbBo-Tc:criTroi бази !оrпrнського вiддiленlrя IТГУ Ns36 л.пя закупiвлi необхi,щrих
MaTepiarrb та проведенЕя ремонтних робiт ryалешоi кilшати дtя упtiв.
, [V. Рекомецдвgrп
рйокнiй дерrсавнiй а,шiвiстрашii при р,зполйi перевикоRанЕя
дохi,щоi частш рйоrшого бющегу за 2017 piK у першому KBapTaJIi 2018 року видiлrrти
кошпr у cyMi 150.0 тис. грн. дIя прведенЕя ремоЕтшrх робiт споргивноi запr К3 <НВК
<.Щолпнсьм гiмназiя -ЗШ I-III ступенiв J{я3 ,Щолтвськоi районноi радо.

голова koMicii

о.Шевченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАД{

кIровогр

cbкoi оБлАстI

Постiйна комiсiя районноi ради з питань агро омислового комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiонального використання
природних pecypclB

рIшЕння
вц 04 грудня

201 7

XnL

року
м. .Щолинська

Про хiд виконання районноi прогр.lми
захисту сiльськогосподарських угiль
вiд шкидливоi дii вол у ,Щолинському
районi на перiод до 2010 року та
прогноз до 2020 року

Заслухавши та обговоривши iнформацiю Кученко М.В. - головного спецiа.ltiста
управлiння агропромислового розвитку райдержадr.riнiстрацiТ (Про хiд виконання
районноi програми зiжисry сiльськогосподарських угць вiд шкидливоi дii вод у
.Щолинському районi на перiод до 20l0 року та прогноз до 2020 року>
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:

1.

Iнформацiю Куценко М.В. - головного спецiалiста управлiння агропромислового
розвитку райдержадмiнiстрачii кПро хiд виконzlння районноi прогрzlI\{и зarхисту
сiльськогосподарських угiдь вiд шкидливоi дii вод у .Щолинському районi на перiод
до 2010 року та прогноз до 2020 року) взяти до вiдома.

голова koMicii

о.Шевченко

долинськА рАЙоннАрАlц
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноi ради з питань агропромислового комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiонального використання
природних ресурсlв

рIшЕння
Xny'

вiд 04 грудня 2017 року
м. ,Щолинська

Про пропозицii до плану роботи
районноi ради на 20l8 piK

Заслухавши та обговоривши iнформацiю Шевченка О.Г.- голови постiйноi
KoMicii,

постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:
Рекомендувати рйоннiй ралi вкJIючити до плану роботи районноi рми на 2018 piK
наступнi питirння:
1. Про виконання районного бюджету за 2017 piK.
2. Про виконання програlми економiчного i соцiа.ltьного розвитку ,Щолинського району на
20l7 piK.
3. Про хiд виконання Програми охорони нzlвколишнього природного середовища в
,,Щолинському районi на 2017 - 2020 роки.
4. Про виконання районного бюджету за сiчень - березень 2018 року.
5. Про виконанЕя районного бюджету за сiчень - червень 2018 року.
6. Про хiд виконання прогрzlý.{и економiчного i соцiального розвитку ,Щолинського району
за I пiврi.тчя 2018 року.
7. Про виконання районного бюджету за сiчень - вересень 201 8 року,
8. Про районний бюджет на 2019 piK.
9. Про виконання районною державною адмiнiстрацiею делегованих повноважень,

голова koMicii

о.Шевченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з питань агропромислового комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiона.ltьного використання
природних pecypciB

рIшЕння
жп4

вiд 04 грудня 20l 7 року
м. .Щолинська
Про план роботи постiйноi KoMicii
районноi рали з питань агропромислового
комплексу, земельних вiдносин, екологiчноi
безпеки та рацiонalльного використання
природних pecypciB на 20l 8 piK

.

Заслlхавши та обговоривши iнформацiю Шевченка О.Г.- голови постiйноi

KoMicii,

постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:
Погодити запропонований план роботи постiйноi KoMicii на 2018 piK :
I квартал
1. Про виконання Програми ветеринарно-санiтарних заходiв з профiлактики,
оздоровлення, лiквiдацii та недопущення розповсюдження африканськоi чуми свиней на
територii .Щолинського району на 2016-201 7 роки.

II квартал
Про хiд виконання Програми охорони нzlвколишнього природного середовища в
.Щолинському районi на 2017 - 2020 роки.
2. Про хiд виконання прогрilми захисту сiльськогосподарських угiдь вiд шкiдливоТ дii вод
у,Щолинському районi на перiод до 2010 року та прогноз ло 2020 року.
1.

III квартал
l. Про хiд виконання Програми розвитку земельних вiдносин у.Щолинському районi на

20l7-2020 роки.

IY квартал
1.Про хiл виконання Комплексноi районноi прогрru\lи запобiгання та реагування на
надзвичйнi ситуацii техногенного та природного характеру у .Щолинському районi на
2016

-

2020 роки.

голова koMicii

о.Шевченко

ДОЛИНСЬКА РЛЙОННА РАДА

кIровогр

cbкoi оБлАстI

Постiйна комiсiя районноi рали з питань агропромислового комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiонального використанЕя
природних pecypciB

рIшЕнIIя

Ns с'

вц 04 грудня 2017 року
м. .Щолинська

Про лист первинноi профспiлковоi органiзацiТ
прачiвникiв .ЩС.ЩЛ <Веселi Боковеньки>
вiд 20 листопада 2017 року JФ2
<Про Стратегiю реформування лiсового
господарства на перiод до 2022 року>

Розгrrянрши та обговоривши лист первинноi профспiлковоi оргшriзшдii

прачiвникiв,ЩС.ЩЛ <Веселi Боковеньки> вiд 20 листопада 2017 року Nч2 <Про Стратегiю
реформрання лiсового господарства на перiод до 20122 року>, що надiйшов на розгляд
постiйноi koMicii

постiйпа комiсiя ВИРIШИЛА:

l.лист первинноi профспiлковот оргшliзацii працiвникiв,щс,щл квеселi Боковеньки>
вiд 20 листопада 2017 року М2 <Про Стратегiю реформрання лiсового господарства на
перiод до 20122 року>, що надiйшов на розгляд постiйяоi KoMicii взяти до вiдома

голова koMicii

о.Шевченко

