ДОЛИНСЬКА РАЙОННД РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
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голова постiйпоi ltoMicii
Секретар постiйноi Koмicii
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РАЙОННА

РАДА

ровогрлдськоi оБJдстl

Постiйна комiсiя районноТ раДи з питань бюд;кеry, фiнансiв, iнвестицiй,
власностi та приватшзацiI
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7 червня 2018 року

м. Долпнська

Про перелiк питань, якi планусться розглянути
на двадLцть третiй cecii районноi ради сьомого скликання

Заслухавши iнформацjj вiдповiдальних прачiвникiв райдержадмiнiстрацii,
розглянувщи та
обюворивши проекти рiшень районноi рsци ] питань! що nponoryar"a" на
розгляд двадLцть
третьоi ceciT районноi ради сьомого скликання, постiйна комiсiя ВИРlШИЛА
l. Рекомендувати головi районноi ради винести нд розгляд лвадцять TpeTboi cecii
районноi
радп сьомого скликання наступнi питання:
1.про впкояання Програми охоропи навколишнього природяого середовища в
.Що,,rинськоv5 районi на 20l7-2020 роки. за гвердженоI рiшенняч
райопноi ради вiд 23 грудня
20l б року Ne 150,
2 Про хiд виконаЕня раЙоЕЕоi комп,]ексноi програми соцiа,,Iьноi пiдтримки сiмей заrиблих
}лlасникlв антитерористичноi операцii, вiЙськовослужбовцiв i поравених учасникiв АТО на
2014-2020 роки
З.Про хiд виконапЕя районноi програNIи пiдготовки медичнпх працiвЕикiв та полiлшення
ix соцiальпого захисry на 2012 - 2020 роки
4,Лро хiл виконання рiшення раЙонноi ради вiд 25 вересня 2015
року ]ф 508 (Про оренду
майна спiльноi власНостi територiапьяих громад Micтa, селища та сiл
раЙоltу).
5.Про реорганiзацiю Комувапьного зак,.1аду ..Долпнський райЬннпй цеm! первпнноi
медико_санiтарноi допомогп" шляхом перетворенЕя у KoMyBa!,IbHe некомЪрчiйне
пiдприсNtство "Центр первинцоi медико-санiтарноi допомоги !о,тинськоi
райопноi ради;'
6,Про внесення змiя до рiшення районноI ради вiд 18 грудня 20li року ttl ЗtТ'.Про
}аlвердженнЯ Порядку лри,lначенн)l на поса_]) керiвникiв,]ак,'lа,]iв заIмьноi серелньоI освi'rи
спiльпоi власностi територiмьних громад NIicTa, селица та сiл
райоuу''.
7,Про перейменуваЕня! реорIанiзацiю закладiв залальноi середньо.i освiти .Щолипського
раЙопу у зв'язку зi створенням опорного заклаrrу та його фiлiТ,
8Про створення Комуямьноi установи ..Iяклюзивно-рссурсвий цептр ДолиtIськоi
районноi ради".
9 Про внесення змiн до райовно'i комплексвоi програми соцiii],lьного захисту населевня
району на 20I8-202] роки.
10.Про внесеняя змiн та доповнеЕь до проФами економiчЕоIо i соцiа.rьного
розвитку
Долинського райояу на 2018 piK.
1l,про внесепня зN{iн до районItоI програми профiлактики та боротьби зi злочиннiстю в
Долпнському районi на 2017-2020 роки. затвердженоi рiшенням районноi ради вiд 23 грулня
20l б року Nч 152
12 Про внесення змiп та доповнень до районноi прогрalми забезпечення соцiмьним та
впорядковапим житлом дiтей-сирiт та дiтеЙ, позбавлених батькiвського пiклуванпя, осiб з iх
числа на перiод до 20l8 року.
1З.Про внесення змiп до рiшеЕня райоЕноI ради вiд 23 грудня 2016
року М 166
:

14, Про внесеЕня змiн до раЙонноi цiльовоТ соцiмьноl програми розвитку фiзичЕоi
культури i спорту па 2017_2020 роки.
15.Про виконавпя районного бюджету за сiчень-березень 20l8 року.
16.Про внесення змiн до рiшенпя раЙонЕоi ради вiд 18 грудня 2017 року Ns 3lб '.Про
районний бюджет на 20l8 piK",
17,Про затвердженЕя техяiчноi документацiТ по нормативЕiй грошовiй оцiнцi земельноi
дiляяки, яка надана в оренду Плескачу О,А, д'1я рибогосподарських потреб загalJIьною
площею 6,5576 га
l8.про затвердженвя техпiчпоi док},l!lентацiт про нормативну грошову оцiЕку земельнот
дiлянки плоцею 28,1094 га, що вiдводпться для продажу лрава оренди TepMiEoM на 7 poкiB на
земельЕих торгах у формi аукцiону дIя ведення товарного сiльськогосподарського
виробпицтва.
19,Про затверлження технiчноi документацiI з нормативноТ грошовоi оцiпкп земельноi
дiлянки, що надаЕа в оренду ПП "Грант" для ведеЕня товарного сlльськогосподарського
виробIJицтва загмьною площею 100,6394 га рiллi.
20.Про затверджеlrня технiчноi докумептацii з нормативноi грошовоi оцiнки земельно]i
дiлянки, цо надана в оренду ПП "Грант" для веденЕя товарного сiльськоIосподарськоIо
виробвицтва зага],Iьною площею 115,8862 га рiллr
21,Про затверлження технiчноi документацii з нормативно'i грошовоi оцiцкп земелъноi
дiляпкп, наданоТ в оренду Крошцi О,В, дrя рибогослодарських поцlеб загмьною площею
22,015'] га,
22,Про затверлжепня технiчноl докр!ентацii про нормативЕу грошову оцiнку земельноi
дlлянки, що надаяа в оренлу ФГ "Мрiя" для ведення ToBapHoro сiльськогосподарського
виробництва загальною
23, Рiзне,
голова постiйноi koMiciT
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ДОЛИНСЬКА

РАЙОННЛ РАДА

КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна комiсiя районноi рядп з питань бюджеry, фiнансiв, iнвестrrцiй
власностi та приватизацii
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м.,Щолинська

Про листи, якi надiйшли до KoMiciT
Розглянувши та обговоривши листи, якi надiйшли на розгляд KoMicii,
постiйна KoMici

я

ВИРIШИЛА:

Листи:
- Лист,ЩолинськоТ MicbKoT ради вiд l 1 травня 201 8 року Nэl06/01-07 <Про
надання згоди на прийнятгя К.ЩIЗ Nл2 <Iвушка>;
- Лист КП редакцii Щолинського районного радiомовленrrя вiд l8 травня 2018
року Nэl l7l01-07 <Про видiлення коштiв>
взяти до вlдома.
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В,Майборода

