7.

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
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голова koMicii
Секретар KoMicii

о,Шевченко
I. Зеленокорiнпа

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
ГIостiйна комiсiя районноi ради з питань агропромислового комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноТ безпеки та рашiонального використання
приролн их pecypciB

рIшЕння
вiд 06

я?вIlя 20l8

Xof

por.ry

м.,I[олинська

Про орi€нтовний перелiк питань порядку денного,
якl пропон)юlься на розl ляд двадця,l ь тре гьот
cecii районноi рад,1 сьомого скликаIlня

Заслухавши iнформацii та розглянувши проскти рiшень з питань.
на розгляд двадцять l ретьоi cecij райоlIIlот ради cboMoI о скликан ня.
постiйна комiсiя виРIШиЛА

цо пропонуються

:

LРекомендуваtи головi районноIрадивинестиIlарозlляддвадцяlь]регьоl
ради сьомого скликанпя питанпя i

ceciJ районноi

l Про виконання Програми охорони навколишнього природпоIо середовица в
Долинському райоIti lla 20l'7-2020 роки, затвердженоi рiшенням районноii рали вiд 23
грудня 20lб року N9 150,

2.Про хiл впконапня районноi комллексноТ програми соцiмьноi пiдтримки сiмей
иблих учасникiв антигсрорисгичноi операцii. вiйськовослужбовчiв i поранених
учасникiв АТО на 20l4-2020 роки,
3,Про xil виконання районноi проl рами пiдго,]овки vедичних працiвникiв ta
полiпшення iх соцiапьного захисту на 20l2 - 2020 роки
4Про хiд викоrrаrrrrя рiшення райоЕноi радп вiд 25 вересня 2015 року J,{! 508 <Про
оренду майна спiльноi власносti tериtорiа,lьних lромад victa. селиша та сiл району",
5.Про реорганiзачirо Комуltмьного заr.ладу "Долипський районнпй lLeHTp первинноi
медико-саIIiтарпоi допомоги" шляхом перетворення у Комуна,,Iьне некомерцiЙне
пiдпрtl€мство "Центр первпнпоi медико-санiтарноi допомоги !олинськоi райоrlrrоi рсли".
6.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд l8 грудня 2017 року Ns З17 "Про
}аlверд)(ення Попялку призllаченIlя на посаду керiвникiв }аклалiв ,]alалbHoi середньоj
освiти спiльноi власностi територiмьних громад MicTa. селиULа та сiл району".
7.Про перейменуванпя, реорганiзаuiю закладiв зсгмьноi середньоJ освiти ДолинськоIо
району у зв'язку зi створенпям опорного заклалу та його фiлi'i,
8.Про створення Комухапьпоi установи "Iнклюзпвно-рссурсний центр Долиllськоi
,]al

раЙонноI ради"

9,про внесеяня змiп до районIlоi комплексноi програми соцiального захисту населеппя
району на 2018-202l роки.
l0.Про впесення змiн та доповнень до програми економiчного i соцifuiьного розвитку

.Щолинського району на 2018 piK.

l,Про внесення змill до раЙонноi програми профiлактикп та боротьби зi злочиннiстю в
ДоливськомУ райопi па 2017-2о20 роки, затвердженоi рiшенпям районноi ради вiд 23
грудня 2016 року ]ф l52,
l2, Про внссення змiп та доповнень до райояпоi програмп забезпечеЕня соцiальним та
впорядкованим житлом дiтеЙ-сирiт та дiтеЙ, позбавлепих батькiвського пiклуваIlня, осiб з
'ix
числа на перiоддо 20l8 року,
13,Про внесення змiн до рiшепня райоЕноiради вiд 2З грудня 2016 рокуЛЪ l66,
14, Про внесепня змiн до районноi цiльовоi соцiмьноI програми розвитку
фiзичноi
культури i спорту на 20l7-2020 роки.
15.Про виконання районного бюдr(ету за сiчень-березень 20l8 року.
..Про
16.Про внесеиня змiп до рiшенпя райоIlноl ради вiд 18 грудня 2017
року N9 Зlб
районЕий бюджет па 20] 8 piк".
17,Про затверлжевня технiчноi документацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноi
дiлянки, яка надана в оренду Плескачу О А, для рибогосподарських потреб загмьною
плоцею 6,5576 rа,
,tемел
l 8.Про 1атверджен ня t ехн iч ноi локументацii про Hopv а t и в ну l
bHol
рошову оцiн к)
дiлянки плоцеIо 28,1094 га, що вiдводиться ;ця продая(у права орепди TepMiHoM па 7
1

pokiB яа земельних торгах у

формi аукцiону для ведення

,l.оварltого

сiльськогосподарського виробництва.
19,Про затверлження технiчноi документацii ] нормативноi грошовоl оцiпки земельноj
дiляfiки, що надаЕа в ореIцу Пп "Грапт" для веденпя товарного сiльськоI.oсllоларського
виробництва загальною плоцею l00,6394 га рrллr.
20,Про затверджепня технiчноi докрlентацil з EopMaTиBIloi грошовоi оцiнки зеJllельноi
дiлянки, що надана в оренду ПП "Грант" для ведення товарного сlльськогосподарського
виробнпцтва загальЕою площею 1 15,8862 га рiллi,
21.Про затвердження технiчпоi докуllrентацii з норN{ативяоI грошовоI оцiЕки земельноi
дiляпки, надаяоi в оренду Крошцi О,В. для рибогосподарських потреб загмыrоrо
площеIо 22,0157 га.
22.Про затверлження технiчноi док}fuентацil про нормативну lрошову оцiнку
земельtlоi дiлянкп, цо Hzulaнa в оренду ФГ "Мрiя" для ведеllня товарного
сiльськогосподарського виробництва загаJIыIою площею 70,0031 га рiллi,
23, Рiзrlе

Голова KoMici-r

о,Шевченко

ДОЛШIСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з питань агропромисловою Koмrr;lcкcy,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiонального використаннJ{
приролних pecypciB

рIшЕння
вiд 06

9?впя 20l8

N,

року

J,

Про проекг рiшепня <Про хiд викопання
програми захисry сiльськогосподарських
угйь вiд шкiдливоi дiТ вод у Долинському
райовi на перiод до 2010 року та прогноз до 2020 року))

Заслухавши та обговоривши iнформачiю Хоморецького О,М. - начальника вiддiлу
агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацii, розглянувши проекг рiшеяпя районноi
рали кПро хiд виконalння прогрitми з&хисry сiльськогосподарських угiдь вiд rцкiдливоi дiТ
вод у !олипському райопi па перiод до 20l0 року та прогЕоз до 2020 року)
поgгiйна KoMiciя

ВиРIШилА:

1.Iпформацiю Хоморецького О.М, начмьника вiддiлу аФопромисловоt.о розвитку
райлержалмiнiстрачii uпро хiд виконання програми захисry сiльськоrосполарських лiль
вiд шкiдливоi дii вод у Долинському районi на перiод до 20l0 року та прогноз до 2020
poкyD взяти до вiдома,

голова koMicii

о.Шев.tенко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з питань агропромислового комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiонального використання
природних pecypciB

рIшЕння
N!

вiд 06 червня 2018 року

J

м, Долияська

Про проект рiшення райоЕно'i ради (Про
внесення змiн до районного бюджету Itа 20l8 plK)
Заслу,хавши та обговоривши iпформачiю начальника фiнансового управлiпЕя РДА
Стинги О.А. та розглянувши проект рiшенпя районноi ради (Про внесепня змiн до
районного бtоджету па 2018 piкr,

Постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:
1.Iнформацiю начмьника фiнапсового 1правлiння Р,ЩА Стинги О А. по питапяю (Про
внесення змiн до районного бюджету tta 20l8 piK) взяти до вiдома,
2 Рекомендуватп районнiй державнiй alMiHicTpauii внести змiни до додатку Nа5(роздiл
<Вiддiл освiти, мололi та спорту .Щолияськоi районноI державноi адмiяiстрачiiu, стовпчик

об'сктiв вiдповiдпо до проектно-кошторисноТ документацii, тощо") зазначеного
проекту рiшення, а саме:
- в пунткi 7 слова <Капiтальний ремонт по об'€кту (Капiтапьний ремонт crtcтeми опмення
та системи теплопостачання Комунмьного закладу (Суходiльська ЗШ I-[l ступенiв
ДолиЕськоi районноi ради> по вул..Гварлiйська, 15 в с.Суходiльське ДолиЕського району
Кiровоградсько'i областi(коригування)> змiнити на (техвiчне переоснащелItя системи
опалеrtпя та системи теплопостачання Комунмьного закладу (С)D(одiльська ЗШ I-[I
ступепiв Долинськоi районноi ради)) по вул..Гвардiйська, ]5 в с.Суходiльське,
Долиrrський район, Кiровоградська область);
- слова (Виготовлення проектно-кошторисноi документацij i будiвничтво волеЙбольного
майданчика iз rчтl^rним покриттям) змiнити на (Рскоl{струкцiя спортивного ]\iаЙданчику
дrя волеЙболу зi штучним покритгям по вул.IJентрмьна, 84-а м,Долипська ДолиЕського
району Кiровоградськоi областi).
<Назва

голова постiйвоi koмicii

о.IIIевченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННЛ РАДА

кIровогрАдськоi оБлдстI

По"riйпu

*о"iсi"@ого

комллексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та
рацiонального використання
приролних pecypciB

рIшЕння
вiд 06

N,I

qрвня 2018 року
м, Долияська

Про листи, цо надiйrrrли

на розгляд постiйЕоi

'
1. -

Koмicii

РозгJLян}ъши та обговоривши листи,

Лист .Щоли:lськоi Micbкoi ради вiд l

1

цо яадiйшли

на розгляд постiйноi

вiл l8 травня 20l8 року

постiйна комiсiя ВИРIШИJIА:

,Листи, що надiйшли на розгляд постiйпоi Koмicii взяти до вiдома

Голова KoMiciT

i

травня 20l8 року Nэl06/01-07 <Про наданвя згоди

на прийняття КДНЗ N92 <Iвчrлка>:
2, - ЛИСТ КП редакцii Лолиliського пайопного
радiомовленяя
JlЪl l7l0l -07 <iПро видiLiення копrтiв'u.

l

Koмicii

о.Шевченко

