ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАД{
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань промисловостi, ко нatльного господарства,
реryляторноi полiтики, пiдприемництва та торгiвлi

вiд

рIшЕнFUI
б червня 2017 року

хъ/

м..Щолинська

Про перелiк питшrь, якi плдIуеться розглянути
на шiстнадцятiй cecii районноТ ради сьомого скJIикання

Розглянlъпrи та обговоривши проекти рiшень районноi рали

з

питань, що

пропонуються на розг:rяд шiстнадцятоi cecii районноi ради сьомого скпикання,
постiйна комiсiя ВИРIШИJIА :
I. Рекомендувати головi районноi рада винесм на розг.пяд шiстнадцятоi cecii районноi
раJш сьомого скJ]икан ня наступнi питzlння:

Про внесення змiн до плану роботи районноТ рали на 20l7 piK
Про викоЕання районного бюджеry за сiчень - березень 2017 року.
t 3. Про хiд виконапня Комплексноi районноi програми запобiгання та реаryвання
на надзвичайнi ситуацi1 техногенного та природного хараIсrеру у ,Щолинському районi
на 201б - 2020 роки.
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r 4.Про

хй

виконання райопноi комплексноi програми соцiального захпсry

населення райопу па 2014-2017 роки.

V5.Про хiд виконання райопноi цiльовоi програми "Вчптель" на перiол з 2014-2020

року.
v б.Про хiд викопання райоппоi комплексноi програми соцiальноi пiдтримки сiмей
загиблих учасникiв антитерористпчноi операцii, вiйськовослужбовцiв i поранених
учасникiв АТОта вшанування пам'ятi загиблих на 2014-2020 роки
v7.про хiд виконання районноl програми розвитку та пiдтримки малого i середпього
пiдприемпицтва у .Щолинськоrrrу районi на 2016-2020 роки.
,,.8.про внесення змiн до районноi Програми розвитку та пiдтримки малого i середнього
пiдприемництва в ,Щолинському районi на 20l6-2020 роки
v9.про внесення змiн до районноi цiльовоi соцiальноi прогрzlми оздоровлення та
вiдпочинку дiтей на перiод до 2017 року.
10.Про надання згоди на передачу об'ектiв з державноi власностi у спiльну власнiсть

територiа,rьних громад MicTa, селища та сiл рйону.
11.Про внесення змiн до Перелiку об'ектiв (установ, органiзацiй, пiдприемств)спiльноi
власностi територiыrьних громад MicTa, селища та сiл району.
12.Про 1кладення контракту з головним лiкарем Комlтrа,тьного закладу ".Щолинський
районний центр первинноi медико-санiтарноi допомоги".
l3.Про реорганiзацiю IIIJIяхом перетворення культурно-дозвiллсвого центру у
Комlтrа:rьний заклад "Кулъryрно-дозвiллевий центр ,Щолинськоi рйонноi ради".
14. Про реорганiзацiю шляхом перетворення .Щолинсъкоi районноi школи мистецтв у
Комунальний заклад "Районна школа мистецтв ,Щолинськоi районноi рали".
15.Про реорганiзацiю шляхом перетворення ,Щоливськоi райовноi дитячоi музичноТ
школи у Комунальний заклад " Районна длтяча музична школа.Щолинськоi районноi ради ".

16.Про реорганiзацiю цuurхом перетворенЕя районного Булинку культури у

Комунальний заклад "Районний Булинок культури .Щолинськоi районноi ради".

17.Про реорганiзацiю шляхом перетворенIIя .Щолинськоi районноi бiблiотеки для
дорослих у Комуrtальний заклад "Районна бiблiотека дJIя дорослих ,Щолинськоi районноi

ради ".
18.Про реорганiзацiю ш.llяхом перетворення .Щолинськоi районноi бiблiотеки для дiтей у
Комунальний заклад " Райоцна бiблiотека для дiтей .Щолинськоi районноi ради ".
'./19.Про органiзацiю харчування дiтей в навчЕlльних закладах району.
V2O.Про перейменування LleHTpy литячоi та юнацькоi творчостi !олинського району
Кiровогралськоi областi та змiну сшrаду засновникiв.
,lz 21.про створення в
результатi перетворення Комуна,rьного закладу "мiжшкiльний
навчzlльно-виробничий комбiнат .Щолинськоi районноi ради" та змiну складу засновникiв.
-,22.Про визначення Комунмьного закладу "Навчально-виховний комплекс "!олинська
гiмназiя - загальноосвiтня школа I-III сryпенiв J'&3 ,Щолинськоi районноI ради" опорним та
створення його фiлiй.
1123.Про визначення Комунального закJIаду " .Щолинська загальноосвiтня школа I-III
ступенiв Nэ 4 Щолипськоi районноi ради" опорним та створення його фiлiй.
\/24.Про прийняття у спiльну власнiсть територiальних громад MicTa. селища та сiл
району, змiну складу засновникiв та перейменування !олинськоi дитячо-юнацькоi
спортивноi школи.
25.Про затверлження TexHi.пroi документацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноi
дiлянlсл, наданоi в оренду Прилiпку О.В. для рибогосподарських потреб, зzrгальною площею
18,6024 га.
26.Про затвердження технiчноi докрtентацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноi
дirrянки, наданоi в оренду Зибiнiй О.В. для рибогосподарських потреб, загальною плоцею
12,З2|6 га.
27,Про затверлження технiчпоi доryментацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноi
дiлянки, наданоi в оренду ФГ <Степове-5> з.lг,lльною площею 32,20 rа,
28.Про затвераження технiчноi докрrентачii з нормативноi грошовоТ оцiнки земельноi
дiлянки надшrоi в оренду ПСП "Гарт" загальною площею 38,0000 га
29.Про затвердження технiчноi документацii з нормативноi грошовоi оцiнки земельноi
дiлянки, яка перебувае в орендi СФО "Агат" зiг€lльною площею 15,1111 га
'
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30.Про внесення змiн

Кiровоградськоi областi.
31.Рiзне.

Годова постiйноi KoMicii

до

списку присяжних !олинського районного суду

К. Руленко

укрАiнл

ДОЛИНСЬКА РАЙОНIIА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйпа комiсiя

з

питань промисJIовостi, комунального господарства, реryляторноi
полiтики, пiдприсмництва та торгiвлi

PImEHIUI

Nr1

вiд б червня 2017 року
м.

!олинська

Про проект рiшення кПро прийняття
у спiльну власнiсть територiальних громад MicTa.
селища та сiл району. змiну складу засновникiв
та перейменувЕlння Долинськоi
дитячо-юнацькоi спортивноi шкоJlи))

Заслlхавши iнформацiю Гадiровоi О.В., начальника вiддiлу освiти, молодi ,l.a спорту
рфлержалмiнiстрацii (Про прийнятгя у спiльну власнiсть територiальних громад MicTa,
солища та сiл району. змiну складу засновникiв та перейменування flолинськоi дитячоюцацькоi спортивноi школи> та розглянувши вiдповiдний проекг рiшення, постiйна комiсiя
вiд,Iiчае, що даний проекг рiшення районноi ради суперечить вимогам чинного
законодавства щодо порядку передачi об'скгiв у спiльну власнiсть територiальних громад
MicTa, селища та сiл району, а саме не передбачас отримання зголи районноТ раfи IIа
передачу об'екта, передача об'екта не здiйснюсться вiдповiдно до рiшення районноi рали вiд
29 квiтня 201 1 року J'(Ъ 105 кПро затвердження положень про порядок вiдчуження та rlорядок
списанЕя майна спiльноi власностi територiальних громад MicTa, селища та сiл району.
Виходячи з вищевикJIаденого,
постiйна комiсiя вирiшила

:

Рекомендувати головi районноi ради винести проект рiшення районноi рми кПро
прийняття у спiльну власнiсть територiальних громад MicTa, селища та сiл району, змiну
складу засновникiв та переймеЕування ,Щолинськоi дитячо-юнацькоi спортивноi школи)) на
розгJlяд cecii районноi ради пiсля усрення зазначених недолiкiв.

голова koMicii

К. Руденко

