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пiдприемства)
Про проект рiшення кПро об'екти (установи, органiзачii,
та
сiл району>
териiорiмьних громад MicTa, селиlца
"ппоrоТ "лаЪностi

оект рiшення кПро
Розглянувши поданий районною
громад MicTa,
альних
oO'.n." ф.rч"ови, органiзацii, пiдприем
начальника вiддiлу
селища та сiл району>, засл}с(авши
Т, о" постiйна
eBoi
poi""r*y та iнфраструктури ра
"*o"ori.rno.o
комiсiя вiдмiчае наступне.
'l
станом на сiчня 2017
Проектом рiшення пропонусться затвердити перелiк об'сктiв
об'екти, по яких рiйо""оо ралою приймалися рiшення
року, але У додатках зазначенi

протягом 2017 року.
у додатку 1 зазначено кБокiвська амбулаторiя>>, fu,Ie при uuo"y ".,:1:::l]
:У'::лa:
пiдрозлtлом якоt с
чстановчих докr-енriв Щентру первинноI м дико-санiтарноТ допомоги,
,ъ";;iдному рiшен ti вона зазначена як <KipoBcbKa>. необхiдно
об,екти, установи,
вiдповiднiсrь текст додатку до назви, зазначивши лише

i;#"fr-jй;;1;'-'i';

;йй''

без майна, яке зазначаеться у лолатку
органiзаrrirj
-''----

2,

: _:--л-:-.-лл-i _;-л,л.r
в частинi вiдповiдностi пiдсумковоi суми
Доrurо* 2 потребус значного коригування
BanTocTi майна з сумами в розрiзi по ба,rансоутримувачах,
*"'"Й;;;';;
новини" з'внаЧенО
Й'п ;;сrЙоп^ "колос", кп Редакцiя газети ".Щолинськi
майна, яке перебувас на
однiею строчкою, без a*nu""n"" onp",* об'сктiв нер}хомого
бмансi пiлприсмств'
первiсна та
У КП Редакцiя .Щолинського районного радtомt овлення не вiлображена
залишкова BapтicTb основних засобiв,
kpiM того, icHye багато неточностей та н
rехнiчних та граматичних помилок, якi потр

чених вартостях об'ектiв,

рiшення обrрунтовану
Районна держав}iа адмiнiстра,tiя нi r
центрмьною районною
пояснювальнУ запискУ ЦIйо .п"Ъч"п" у 20lб рошi .Щолинською
гаража),
nkup".ro 7 o6'cKTiB нерухомого майна (4 сараi, 3
виходячи з вицезазначеного,
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Про перелiк питань, якi плануеться розглянути
на вiсiмнадцятiй cecii районноi ради сьомого скликання
спецlz}лlстlв
вlддlлlв
керlвникlв
iнформаuii
Заслухавши
pu1:"':1
обговоривши проекти рiшень
райдержалмiнiстрачii, розглянувши та оЬговоривши
р.:-":" раЙонноi
раДизпитанЬ'ЩопропонУютЬсянароГлядВlсlМнаДцяТоlсесllраионноlради
сьомого скликання,

,

сесii районноi рали
*"*оnn"поrчr.и головi .rff1,,,тн".ж::;,""Уr:НТJ*.i",,rоч",оi
сьомого склпкапня наступнi питання:
l.Про виконання районного бюджеry за сiчень - червень 20l7 року,
2.Про хiл urno"unn, програми економiчного i соцiального розвитку ,Щолинського району за I
пiврiччя 20l7 року.
i.Про хiл u"*onu"r" рiшення районноi ради вiд 25 вересня 20l5 року Nэ 508 <Про оренду майна
спiльноi власноСтi територiмьних громад MicTa, селища та сiл району>,
4,Про хiд виконання програми "Питна вода ДОлинського району" на 2006-2020 роки,
5.Про стан пiдготовки господарського комплексу району ло роботи в осiнньо-зимовий перiод
20l71201 8 poKiB.

О.Про хiл виконання районнот програми збереження iсторичноТ пам'ятi про Перемоry у Щругiй
свiтовiй вiйнi l9З9 -l945 poKiB на 20l1-2020 роки.
житлом дiтей7.про хiд виконання районнот програми забезпечення соцiальним та впорядкованим
2018
року.
сирiт тЪ лiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ii числа на перiод до
'8,Про
l74
"Про
NЧ
б
20l
вiд
23
грулнЯ
районний
року
внесеннЯ змiн до рiшеннЯ районноi ралИ
piK"
бюджет на 20l7
аJIьного
9,Про погодження призначення Яцечко,Натмii миколаТвни на лосаду
1-IlI
сryпенiв,Щолинськ
закладу "Олександрiвська загальноосвiтня школа
ькоi фiлiТ Il0.Ilpo поголження призначення IBaciB Марини Леонiдiвни на
Ne4
ступенiв
,ЩолинськоТ
ll сryпенiв Комунмьного закладу <Д,олинська загмьноосвiтня школа 1-III

посаду

район ноi ради,l.

l.Про поголження призначення lщенко Свiтлани Миколаiвни на посаду завiдувача Богданiвськоi
комплекс <.щолинська гiмназiя фiлii I сryпеню Комунального закладу <навчал ьно-виховний
l

загальноосвiтнЯ школа I-IIl ступенiв

.Щолинськоi районноi ради)) ,
l2,Про погодженп" npr.nu""nn" дкаевич НмiI Вiкгорiвни на посаду завiдувача Першотравневоi
<,Щолинська загальноосвiтня школа 1-III сryпенiв Nэ 4
фiлii 1-Ii сryпенiв Комунального закладу
J\Ъ3

flолинськоТ районноТ ради)

l3.про поголження призначення Га,rьчук Лариси Леонiдiвни на посалу завiдувача Василiвськоi
заюrаду <,Щолинська загальноосвiтня школа 1-III ступенiв дi4
фiлiТ I-Ii сryпенiВ Комунмьного
,ЩолинськоТ районноi ради>,

,Ф

5,Про поголження призначення Яценко Свiтлани Володимирiвни на посаду завiдувача
Варварiвськоi фiлii I-II ступенiв Комунального закладу <Навчмьно-виховни й комплекс <,Щолинська
гiмназiя - загальноосвiтня школа I-III сryпенiв NеЗ .Щолинськоi районноТ ради),
l 6.Про внесення змiн до рiшення районноТ ради вiд 23 грулня 2016 року Nч l62,
l7.Про внесення змiн до рiшення районноТ рали вiл l0 грулня 20l5 року ЛЪ7 "Про уrворення
постiйних комiсiй ,ЩолинськоТ районноТ ради сьомого скликання".
IЕ.Про звiльненНя Григоренко Г.В. з посади головного лiкаря ,Щолинськоi
l

чентральноi районноТ

л iKapH

i,

l9.про поголження щомiсячнот плати за

навчання

у

початкових спецlалlзованих мистецьких

.u-чдах (школах естетичного виховання) м. .Щолинська на 20 I7120 l 8 навчальний piK,
"u""-on"*
20. Про затверлження базовоi мережi замадiв культури ,Щолинського району.
2l, Про внесення змiн до рiшення районноТ рали вiл23 вересня 20lб року Nч l l 1 <Про створення
,Щолинського освiтнього окруry>,

22.про затвердження технiчноi документацiт про нормативну грошову оцiнку земельнот дiлянки
М l, що надана в оренду СФО <Агат>для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загaцьною плошею 91,4699 га рiллi.
23.Про затверлження технiчноТ документачiТ про нормативну грошову оцiнку земельноТ дiлянки
Np 2, цо надана в оренлу СФО <Дгат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загмьною площею 48,7l l2 га рiллi.
24.про затверлження технiчнот документацii про нормативну грошову оцiнку земельноi дiлянки
Ns 3, цо надана в оренлу СФО <Агат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною плошею l43,66l4 га рiллi.
25.Про затверлження технiчноi документачii про нормативну грошову ouiHKy земельноТ дiлянки
Ng 4, цо надана в оренду СФо <Агат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загмьною площею l 32,2 l97 га рiллi.
26.Про затверлження технiчноТ документацiТ про нормативну грошову ouiHKy
земельноi дiлянки Ns 5, що надана в оренду СФо <<дгатl для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 9,9402 га рiллi,
27.Про затверлження технiчноТ локуvентачii про нормативну грошову оцiнку земельноТ дiлянки.
*о пiдч"u u орЪплу СФО uПаросток)) для ведення товарного с iл ьс ько гос подарс ького виробництва
загальною площею З9,|26l га рiллi.
28.Про затверлження технiчноi локументаuii про нормативнУ грошовУ ouiHKy земельноТ дiлянки,
що надана в оре}цу СФО кПаросток) для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загаJIьною площею 69,0721 га рiллi,
29,Про затверлження технiчноi документацii про нормативну грошову оцiнку
земельнот дiлянки, що надана в оренду сФО <Паросток> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 3,47 l З га рiллi,
30.Про затверлження технiчноТ документачii про вормативну грошову ouiHKy

земельноТ дiлянки,

що

надана

в

оренду

сФО

кПаросток>

для

ведення товарного

сiльськогосподарського виробництва загальною плоurею 58,8662 га рiллi,
оцiнцi земельноt'
3 l.про затверлження технiчноi Документацiт по нормативнiй грошовiй
на конкурентних засадах
оренди
права
продажу
шляхом
га
28,0007
дiлянки зага.льною площею
ГурiвськоТ сiльськоТ рали
на
територiТ
потреб
(аукцiонi) сlроком на l0 poKiB лля рибогосподарських
(за межами населених гryнктiв).
З2.Про затверлження технiчноТ локументацiТ Io нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноТ дiлянки
l 5,7 l43 га.
для рибогосподарських потреб, наданоТ в оренду Самарському О, Л, загальною плоцею
ЗЗ.Про затвердження технiчноi документачiТ з нормативноТ грошовоi оцiнки земельноТ дiлянки, яка
aпч*од"r""" в кЬрисryваннi ЗотовоТ В.В. для рибогосподарських потреб загмьною площею 8,497З га.
34. Рiзне.

(установи, органiзацii, пiдприемства) спiльноi власностi
територiальних громад MicTa, селища
району) винести на розгляд районноi ради в разi
ею доопрацьованого проекту рlшення.
подання районною державною адмlнl

II. Питання (Про об'екти
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м,.Щолинська

Про стан використання коштiв, якi надходять
в порядку вiдшкодуваншI втрат сiльськогосподарського
та лiсогосподарського виробництва на територii ,Щолинського району

заслухавши iнформацiю начшIьника вiддiлу ,щержгеокадастру в
.Щолинському районi Шестаковоi BiKTopii Iванiвни про стаЕ використання

коштiв, якi надходять в порядку вiдшкодування втрат сiльськогосподарського та
лiоогосподарського виробництва на територiТ .Щолинського району,
постiйна комiсiя вирiшила:

iнформацiю начальника вiддiлу .Щержгеокадастру в,Щолинському районi
Шестаковоi BiKTopii Iванiвни про стан використання коштiв, якi надходять в
порядку вiдшкодуваннJI втрат сiльськогосподарського та лiсогосподарського
виробЕицтва на територii ,Щолинського раЙону взяти до вiдома.
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Про внесення змiн до рiшення районноТ рали
вiд 23 грудня 2016 року Nэ l 74
"Про районний бюджет на 20l 7 piK"

Обговоривши iнформацiю Куч Ж.М. - головного спецiалiста фiнансового управлiння
вiд 2З
райдержадмiнiстрацii про необхiднiсть внесення змiн до рiшення районноi ради
Бюджетного
piK"
на
пiдставi
iрулп" ZO i О року J,,l! 174 "Про районний бюджет на 2017
й"*"у Украiни, рiшення Кiровоградськоi обласноi ради вiд 22 серпня 2017 року NчЗ52 <про
внýсення .йi" до рiшення обласнот рали вiл 2З грулня 2016 року JФ198 <Про обласний
бюджет gа 201'7 piK>, пункту 17 рiшення районноi ради вiд 23 грулня 2016 року Nэ 174 кПро
районний бюджет на 2017 piK,l.
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА:
.Iнформачiю головного спецiалiста фiнансового управлiння райдержадмiнiстрацii Куu
змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грулня 2016 року Nч 174 "Про
Ж.М. про
"n""""""
районний бюджет на 201'| piK" взяти до вiдома.
1

2.погодити проект розпорядження голови Долинськоi районноi державноi аДМiНiСТРаЦii
" Про внесення змiн до районного бюджету на 2017 pik в частинi мiжбюджетних
,рансбертi"" з подацьшим затвердженням розпорядження голови райдерЖаДМiНiСТРаЦii
районною радою.
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