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ДОЛИНСЬКА РАЙОНIIА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКО[ ОБJIАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенту, законностi,
запобiгання та протидii корупцii
вiд 7 вересня 20l7 року

рIшЕннJI

Xn'/

м. Долинська

Про внесення змiн до рiшенrrя
постiйноi KoMicii вiд24.| 1.2016 року JФ5
<Про план роботи постiйноi KoMicii на 20l 7 piK>

Розглянувши лист районноi державноi адмiнiстрацii вiд 07.09.2017 року
Ns01-28l1t'l72 <Про розгляд питання на засiданнi постiйноi KoMicii районноi
ради>,

Постiйна комiсiя вирiшила

:

i. Вr".r, змiни до рiшення постiйноi KoMicii вiд24.11.201б року

Nч5 <Про

план роботи постiйноi KoMicii на2017 piK>, а саме:
- перенести розгляд плано
комiсiйного питання <Про хiд виконання
рiшення районноi ради вiд 31 \березrrя 2015 року Nэ4б0 <Про затвердження
влення, облiку та демонтirжу меморiальних
Положення про порядок
201 7 року на IV KBapTa:l 20l 7 року.
дошок на територ1l раио

голова koMicii

Г.Саrrов

ДОЛИЦСЬКА РАЙОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

Постiйна*оrr.r"Бl7п*-о"тiради,реглам9нту,законностi,
запобiгання та протидii корупцii

PIшEHHrI

вiд 7 вересня 2017 року
м. [олинська

Np,t.

Про орiентовний перелiк питань вiсiмнадцятоi
cecii районноi ради сьомого скликання

з питань, що
пропонуються на розгляд вiсiмнадцятоi cecii районноi
ради сьомого скликання,
постiйна комiсiя ВИРIIIIИЛА :
1.. Рекомендувати головi районноi ради винести на
розгляд вiсiмнадцятоi
cecii районноi ради сьомого скJIикання питання :
l.Про вихонання районного бюджеry за сiчень - червень 2017
року.
-соцiальногЬ
2.Про хiл виконання програми економiчного i
рЬз"итку .Щолинського
заслухавши iнформацii та розглянувши проекти рiшень

району за I пiврiччя 2017 року.

З.
ресня 20l 5 року J,,lЪ 508 <Про
оренду
селища та сiл району>,
4.
району" на 2006-2020 роки.
5.
л
перiодМплексУрайонУлороботивосiнньо-зимовий

*il
районноi прогр_аI,rи збсреження
.6_.Пqо
_
"Tsoyqll1
свiтовiй
вiйнi l 9 l945 poKiB на 201 -2020
!ругiй
93

_

l

роки.

iсторичноi пам'ятi про Перемогу у

7.Про хiл виконання райочноI програми забёзпеченяя соцiальним та впорядкованим
Ж"I{9Y ДiТеЙ-СИРiТ Та ДiТеЙ, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ix числа на перiод

ло 20l 8 року.
8.Про внесення змiн до.рiшення районноi ради вiд 2З rрулня 20lб
року Nо l74 ''Про
районний бюджет на 2017 piK"
9.Про погодження призначення Яцечко HaTa.,Tii Миколаiвни на посаду директора
Комунального закладу "Олександрiвська зага.J,Iьноосвiтня школа I-III ступенiв
!олинськоi
районноi рали".
.10.ПрО погодженнЯ призначеннЯ IBaciB Марини Леонiдiвни на посаду завiдувача
IBaHiBcbKoi фiлii I-II сryпенiв КомуншIьного закладi <!олинська зага,тьноосвiтня школа I-III
ступенiв Nэ4 .Щолинськоi районноi рали).
1l,Про погодження призначення Iщенко Свiтлани Миколаiвни на посаду завiдувача
Богданiвськоi
I ступеню Комунального закладу кНавча.лtьно-ви*о"пrй *o"nn"n"
к!олинська гiМназiя - загальНоосвiтня школа I-III cTyrreHiB Nч3 !олинськоi
районноi ради>
12,ПрО погодженнЯ призначення Акаевич Надii Вiкторiвни на .rЪсаду зu"iдуuu"u
Пе_ршотравневоi фiлii I-II ступенiв Комунального закладу к!олинська зага.л,"rооЬвiтr" школа
I-III ступенiв No 4 !олинськоi районноi рали> .
1.3.Про погодження призначення Га,тьчук Лариси Леонiдiвни на посаду завiдувача
Василiвськоi фiлii I-II ступенiв Комуна.льного закладу <.Щолинська .u.-"noo""ii"" школа IIII ступенiв J',lЪ4 !олинськоi районноi ради>.
.|а.Про погодження призначецня Карявки ольги Михайлiвни на посаду завiдувача

_

_

фiлii

_

_

Марфiвськоi . фiлii' I-II ступенiв Комуныlьного закладу кНавча;rьно-ви*о""йй *оr.,лекс
<.Щолинська гiмназiя - загальноосвiтня школа I-III ступенiв J\Ъ3 .Щолинськоi
районноi ради>.

a

15.про погодження призначення Яценко Свiтлани Володимирiвни на посаду завiдувача
BapBapiBcbKoi фiлii I-II ступепiв Комунального закладу <Навчшlьно-виховний комплекс
к.Щолинська гiмназiя - загмьноосвiтня школа I-III ступенiв JФ3 .Щолинськоi районноi рали>.
16.Про внесення змiн до рiшення районноi рали вiл 23 грудня 20l б року Nl l 62.
17.Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 10 грудня 2015 року }Ф7 "Про
утворення постiйних комiсiй ,Щолинськоi районноi ради сьомого скликання".
18.Про звiльнення Григоренко Г.В. з посади головного лiкаря .Щолинськоi центральноi
районноi лiкарнi.
19. Про внесення змiн до рiшення районноi рми вiд 23 вересня 2016 року Nэl11 кПро
створення !олинського освiтнього округу))
20.Про затверлження технiчноi докWентацii про нормативну грошову оцiнку земельноТ
дiлянки Ns 1, що надана в оренду СФО кАгат>для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва загальною площею 91,4699 га рiллi.
2l.Про затверлження технiчноi локрtентацii про нормативну грошову оцiнку земельноi
дiлянки
що надана оренду СФО кАгат> для . ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 48 1 12 га рiллi.
22.Про затверлження технiчноi локрrентачii про нормативну
грошову оцiнку земельноi
"7
N9
З,
надана
в
оренду
СФО
<Агат>
дi.ltянки
що
для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею |4З,6614 га рiллi.
23.Про затверлження технiчноi локрrентачii про нормативну грошову оцiнку земель"^i

М 2,

дiлянки

No 4, що

в

надана

в

оренду

СФО

<Агат>

для

ведення товарн,

)

сiльськогосподарського виробництва загальною площею 1З2,219'7 га рiллi.
24.Про затвердження технiчноi документацii про нормативну грошову оцiнку
земельноi дiлянки Ns 5, що надана в оренлу СФо <дгат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загшlьною площею 9,9402 га piruri.
25.Про затвердження технiчноТ докум_ент_ацii про нормативну грошову оцiнку земельноТ
надана
кПаросток> для ведення товарного
оренду
дiлянки,
сiльськогосподарського виробництва загаJIьною площею 39,1261 га рiллi,
26.Про затвердження технiчноi докрлентачiiпро нормативну грошову оцiнку земельноТ
надана
оренду
<Паросток>
ведення товарного
дiлянки,
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 69,072 l га рiллi.
27.Про затвердження технiчноi докрt_ент_ацii про нормативну грошову оцiнку земельноТ
дiлянки, що надана в оренду СФО <Паросток> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загаJIьною площею 3,47 l 3 га рiллi.
технiчноi док},л.tентацiТ про нормативну грошову очiнку земельноТ
. 28.Про затвердження
дiлянки, що надана в оренду СФО <Паросток> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загаJIьною площею 58,8662 га рiллi.
. 29.Про затвердження технiчяоi докрлентацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноТ
дiлянки загальною площею 28,0007 га шляхом продажу права оренди на конк}рент. .(
засадах (аукцiонi) строком на 10 poKiB для рибогосподарських потреб на територii ГурiвськоТ
сiльськоi ради (за межами населених пунктiв).
30.Про затвердження технiчноi докluентацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноТ
дiлянки для рибогосподарських потреб, наданоi в оренду Самарському О. Л. зага,rЁною
площею 1 5,7l 43 га.
3 l.Про затверджеяня технiчноi
нтацlt з нормативноl грошовоl оцlнки земельноl
Зотовоi В.В. для рибогосподарських потреб
дlлянки, яка знаходиться в
загаJIьною площею 8,4973 га.
32. Рiзне.

.

що

в

СФО

.

що

в

СФО

для

.

голова koMicii

Г.Салов

ДОJIИНСЬКА РАЙОIПIА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБJЬСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенту, законностi,
запобiгання та протидii корупцii
PIITrF-HFUI

NsЗ

вiд 7 вересня 2017 року

м. ,Щолинська

Звiт головного лiкаря ,Щолинськоi
Григоренко Г.В.

Засrryхавши
Григоренко Г.В.,

та

[РЛ

обговоривши

звlт

головного лiкаря ,Щолинськоi LРЛ

постlиЕа ко iсiя ВИРIIIИJIА:

l. Звiт головного лiкаря flо.fiин ькоi
голова koMicii

I-ЩЛ

Григоренко Г.В. взяти до вiдома.
Г.Салов

ДОЛИНСЬКА РАЙОННАРАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБJIАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенry, законностi,
запобiгання та протидii корупцii

PIrIIFHIIя

вiд 7 вересня 20l7 року

х"/
м. .Щолинська

Про листи, що надiйшли
на розгляд постiйноi KoMicii

Розглянувши та обговоривши листи, що надiйшли на розгляд постiйноТ
KoMicii :
- Лист ,Щолинськоi Р.ЩА вiд 23.08.2017 року Nэ 01-02/1б1 <<Щодо виконання
протокольного дорr{ення> ;
],{Ъ

-

Лист Олександрiйськоi мiсцевоi прокуратури вiд 03.08.20l7 року
[12-88] 4815-вих-l7 про стан дотриманЕя законностi та боротьби iз

кримiнальними правопорушенЕrIми на територii району за I пiврiччя 201 7 року;
постiйна комiсiя вирiшила:

голова koMicii

Г.Салов

ДОЛИНСЬКА РАЙОННАРАД{
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБJIАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенry, законностi,
запобiгання та протидii корупцii

PIшEH}UI

вiд 7 вересня 2017 року

NsЛ

м. ,Щолинська

Про розгляд листа

Розглянувши та обговоривши лист жителiв MicTa ,Щолинська та
.Щолинського району (54 пiдписи) щодо публiкацii в районнiй
<.Щолинськiи ЕовиниD пiд заголовком <.Що православних вlруючих> та дlи

.*t

посадовоi особи мiсцевого самоврядування
Бабенко Л.В. вiд б вересня 2017 року,

- заступника

голови районноi ради

постiйнакомiсiя вирiшила:
1. Взяти пояснення вiд заступника голови районноi ради Бабенко Л.В.,
взяти лист жителiв мiста,Щолинська та Долинського району (54 пiдписи) щодо
публiкацii в районнiй газетi <,Щолинськiи новини>> пiд заголовком <.Що
посадовоi особи мiсцевого
православЕих вiруючих>
ови районноi ради Бабенко Л.В. вiд б вересня
самоврядування 2017 року до вiдома.

та дiй

голова koMicii

Г.Са.лtов

