ДОЛИНСЬКА РЛЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
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засЦання постiйноi KoMicii районноi ради з питань промисловостi, комунального
господарства, реryляторяоi полiтикп, пйприемництва та торгiвлi
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Голосували:

ДОЛИНСЬКА РАИОННА РДЛА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань промисловостi, ком напьного господарства,
реryляторноi полiтики, п iдприемництва та торгiвл i

вiд

рIшЕнIUI
8 вересня 2017 року

Xn/

м..Щолинська

Про перелiк питань, якi плануеться розглянути
на вiсiмнмцятiй cecii районноТ рали сьомого скликання

Розглянlъпtи та обговоривши проекти рiшень районноi ради

пропонуються на розг.llяд вiсiмнадцятоi cecii районноi ради сьомого скJIикання,
постiйна комiсiя ВИРIШИЛА :

з

питань, що

I. Рекомендувати головi районноi ради винести на розгляд вiсiмнадцятоТ ceciT районноi ради
сьомого скJIикання насryпнi питання:

Про впконання районного бюджеry за сiчень - червень 2017 року.
2. Про хiд впконання програми економiчного i соцiа"rьного розвитку ,Щолинського району за I
пiврiччя 2017 року.
3. Про хiд впконання рiшення районноi ради вiд 25 вересня 2015 року J\Ъ 508 <dlpo оренду майна
спiльпоi власностi територiальних грома.tl MicTa, селища та сiл району>>.
4. П}о хiл виконання програми "Пптна вода ,Щолпнського району" на 200б-2020 роки.
5. Про стан пiдготовкп господарського комплексу району ло роботи в осiнньо-зимовпй перiод
201712018 poKiB.
6. Про хiд впконаIlЕя районноi програмп збереження iсторпчноi пам'ятi про Перемоry у flругiй
свiтовiй вiйнi l939 -1945 poKiB на 2011-2020 рокп.
7. Про хiд впконакня районноi програмп забезпечення соцiальпим та впорядкованпм житлом
дiтей-спрiт та дiтей, позбавленпх батькiвського пiклування, осiб з i'x чпсла на перiод до 2018
1.

року.
8. Про внесення змiн до рiшення районноТ ради вiд 2З грулtlя 2016 року Ne 174 "Про районний
бюджет на 20l7 piK"
9. Про погодження призначення Яцечко НаталiТ МиколаiЪни на посаду лиректора Комунального
зак.паду "Олекса}црiвська загальноосвiтня школа I-IlI сryпенiв ,Щолинськоl районноТ ради".
l0. Про поголження призначення IBaciB Марини Леонiдiвни на посаду завiдувача IBaHiBcbKoI фiлii'|-ll
сryпенiв Комунального закпаду <.Щолинська загальноосвiтня школа I-III ступенiв Nэ 4 ЩолинськоТ
районноi ради).
l l. Про погодження призначення Iщенко Свiтлани МиколаТвни на посаду завiдувача Богданiвськоi
фiлii I сryпеню Комунапьного закпаду <Навчально-виховний комплекс <,Щолинська гiмназiя загальноосвiтня шкгrла I-III сryпенiв Nэ 3 ,Щолинськоi районноi рали>
12. Про погодження призначення Акаевич Надii Вiкторiвни на посаду завiдувача Першотравневоi
фiлii I-II сryпенiв Комунального закладу к.Щолинська зага,lьноосвiтня школа I-III ступенiв Jt[э 4
.Щолинськоi районноТ ради>

.

lЗ, Про погодження призначення Гальчук Лариси Леонiдiвни на посаду завiдувача Василiвськоl фiлir
I-II сryпенiв Комунального закпад/ <1Щолинська загальноосвiтня школа I-III ступенiв },{Ъ 4 Долинськоi
районноi ради>.
l4. Про погодження призначення Карявки Ольги Михайлiвни на посаду завiдувача Марфiвськоi фiлiТ
1-II ступенiв Комунального заклад/ (Навчально-виховний комплекс <<,Щолинська гiмназiя зага.льноосвiтня школа I-III сryпенiв No3 ДолинськоТ районноi рали>.

l5. Про погодження призначенrrя Яценко Свiтлани Володимирiвни на посаду завiдувача
ВарварiвськоI фiлii I-II сryпенiв Комунального закла.ry <Навчально-виховний комплекс <,Щолинська
гiмназiя - загальноосвiтня школа I-III ступенiв Ns3 ,Щолинськоi районноi ради).
16. Про внесення змiн до рiшення районноi ради вiд 23 грудня 20l б року No l 62,
17. Про внесення змiн до рiшення районноi рми вiд l0 грудня 2015 року Nэ7 "Про утворення
постiйних комiсiй ,ЩолинськоТ районноi ради сьомого скликання".
18. Про звiльнення Григоренко Г.В. з посади головного лiкаря ,Щолинськоi
центральноТ районноТ лiкарнi.
Про поzоdэrення ulомiсячноi ппаmu за 11авчання у почаmковлlх спецiаliзованttх мuсmецькlL\ нqбча:lьнuх
заклаDах (tuколсtt есmеmuчноzо вtlховання) м, ,Щолuнська на 2017/2018 навчмьнuй piK, (повернуmо)
Про заmверdэtсення базовоi' мереэti закцаdiв кульmурu ,Щолuнськоzо району,(повернуmо на
dоопрацювання)

рiшення районноi ради вiд 23 вересня 2016 року Nэ11l <Про створення
освiтнього
окруry>
,Щолинського
20. Про затверлження технiчноi документацii про нормативну грошову оцiнку земельноТ дiлянки Ns l,
що надана в ореццу СФО <Агат>для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною rшощею 9 1,4699 га рiллi,
2l . Про затверлженrrя технiчноi документачii про нормативну грошову оцiнк1 земельноl' дiля н ки N.: ].
що надана в оренду СФО <Агат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробниrцва загаJIьною площею 48,71 l2 га рiллi,
22. Про затверлження техяiчноТ документацiТ про норvативну грошову оцiнку земельноi дiлянки Ns J.
що надана в ореrцу СФО <Агат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною rrлощею l43,6614 га рiллi.
23. Про затверлкення технiчноТ документацiТ про нормативну грошову оцiнку земельноj дiлянки Лс 4,
що надана в орендl СФО кАгат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загмьною плоцею 132,2197 га рiллi,
24. Про затверлження технiчноТ допументацiТ про нормативну грошову ouiHKy
земельноi дiлянки Nq
що надана оренду СФО <Агат> для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 9,9402 га рiллi.
25. Про затверлження технiчноТ документацii про нормативну грошову оцiнку земельноТ дiлянки, rцо
надана в оренду СФО <Паросток> для веденЕя товарного сiльськогосподарського виробництва
загальною гr,rошею З9.126l га рiллi,
26. Про затвердженrrя технiчноi документацiiпро нормативну грошову оцiнку земельноТ дiлянки, що
надана в оренду СФО кПаростоо дrя ведення товарного
сiльськогосподарського виробниlцва загальною rшощею 69,0721 га рiллi.
27. Про затверлженllя технiчноi документацii про нормативну грошову ouiHKy
надана
оренду СФО <Паросток> для ведення товарного
земельноi дiлянки,'
виробництва
загальною
площею 3,47 l3 га рiллi.
сiльськогосподарського
28. Про затверлження технiчноi документацii про нормативну грошову оцiнку
надана
оренду СФО <<Паросток> для ведення товарного
земельноi дiлянки,
сiльськогосподарського виробництва загальною rь,Iощею 58,8662 га рiллi.
29. Про затверлження технiчноi документацiТ по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноТ
19. Про внесення змiн до
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дiлянки загальною площею 28,0007 га шляхом продzDку права оренди на конкурентних засадах
(аукцiонi) строком на 10 poKiB дIя рибогосподарських поцеб на територiТ Гурiвськоi сiльськоТ ради
(за межами населених гцпrктiв).
30. Про затверлження технiчноi документацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноТ дiлянки дrя
рибогосподарських потреб, наданоТ в оренду Самарському О. Л. загальною rшощею 15,7l43 га,
3 l. Про затвердження технiчноi документацii з нормативноi грошовоТ оцiнки земельноi дiлянки, яка
знаходиться в корисryваннi Зотовоi В.В. для рибогосподарських потреб загальною площею 8,4973 га,
32. Рiзне.

Рекомендувати головi рйонЕоi ради винести на розгляд вiсiмнадцятоi cecii районноi рали
сьомого скликilння проекти рiшень ройонноi раdu: кПро об'екmu (усmоновu, орzанiзпцii,
пidпрuемсmва) спLцьноi масносtпi mерutпорiальнttt zpoMad Micпta, селuu!а mа сiл району>, Про
запверdэlсення базовоi' мереэti заклаdiв кульmурu !олuнськоzо району,,,i у разi доопрацювання.
II.

голова постiйноi koMiciT
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К, Руленко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань промисловостi, ко нalльного господарства,
реryляторноi полiтики, пiдприсмництва та торгiвлi
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Про рiшення постiйноi KoMicii
Кiровоградськоi обласпоi рали
вiд 20 липня 2017 року Nо 186

Розглянlъши лист Кiровоградськоi обласноi рали вiд 26.0'7 .201''7 року Nэ |9-|З'72/1
кПро рiшення постiйноi KoMicii>, рiшення постiйноi KoMicii з питань житлово-комунtlльного
господарства, будiвництва та використ.шня природних pecypciB Кiровоградськоi обласноi
рми вiл 20 липня 2017 року Nч 186 <Про стан збору та переробки твердих побутових
вiдходiв на територii Кiровогрмськоi областi>, заслухавши та обговоривши iнформацiю
Половенка С.С., начальника вiд.цirrу житлово-ком)r'нальпого господарства, мiстобудування та
архiтектури райдержадмiнiстрацii,
постiйна комiсiя вирiшила:

l.

2.

Iнформацiю з даного пит:lння взяти до вiдома.
Рекомендувати MicbKoMy, селищному, сiльським головalI\.l привести у вiдповiднiсть iз
нормalN,tи чинного законодавства Украiни caHiTapHe очищення територiй населених
пlтlктiв, заеезпечивши роздiльне збирання, сортування твердих побугових вiдходiв i
rrриведення мiсць угилiзацii, знешкодження i захоронення побутових вiдходiв до
належного санiтарного стану.

голова постiйноi koMicii

К. Руденко

