,l
ДОЛИНСЬКА РЛЙОННЛ РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Протокол Лъ r{zl
вiл

Д

Sаl-еz.зzя- 2018 покч

засИання постiйяоi KoMicii райоrrноi рлдп з пптдпь агропромислового комллексу,
з€мельнпх вЦЕоспЕ, екологiчпоi безпеки та рацiонального вяк рпстдвпя природнпх
pecypciв

Пписчтнi

:

.?2/-71za
?

-zz/lz,,

lr,,z2-

/2-z2ar-2z-/

.tZ2..4> z-

il-zor'

,ёсэ,-l-zz

z,

о

Заппошенi:
)

J€

-

ll-a-22

?9,r'

n?э,-z,-z,lzz a z' _" z,zzza6/zzzzj ,zg>zrrzzJ,brzzi

аzzЭ

/ )424ёпJ,z42е

порядок денний:

,z: .z//-7zа?-ё
,.1z ?-/2 hlal
,/J - 2 czzz'/ 'Ь.;аzаzааЕэz z-"z"zaaz-zz>- ,zz-z,lzz iZzlzzz:z/rrrzr2.ц."ё

2 oz22a
-lrzlzl
,ul/

-l

t|'z?

co,elz2

1-2l?.

аа
.? 2-2

-zz.?../2 р-

.ZZ2.1

d

6"/122/.22z,zzц /1z2
22;zz2,z..2,2z421-, / /2,,ё22267

,.ziz_z - azzz,,cz,z.j
l/,z2 л*226 ,z24
, r,zzz, zцzzrz l z2,1,zzz

,d Z2"zz,.

/?rrr.u,

z

Слчхали:

а/

)ё'
//

.Zё,,5,z 22/.у2
г/Z)4 2zzz..r/ лZz?, ' Jz2// 2 l

.22 а?

7,1ze,c,t ,,,z,,,.-,

/j,,/-/

y'z2z2,222z:?az_z
',' /.? J2,1z
lzo ' -Nа4r),
5/1) ?-Ус2 / /

?z'

24с,

'

р."zr"оt

аБ2Б2_t:

.<pz)zzz2.zzz

cj

.:,2_?,.1?la ?J.?_

.a227Z)

^ ?",,,

,,?

-

",

oZ7z,,zz,c-zezaczэ
}-,,,: 2Zz a? ./ л.r?J

/ 2 --,
-

azzz.zlczz

З ?l/ z.t
,a J?/2J .,--

l z

Zz,..-zze,

',zZ,ls,.z,;
l/Z2

_77

.zz2-

.Z.,{) s,Zya ;rr'.z
',ZZ?"lZ/

-7zz.

ё

',z,2zz7-ц,

z?dr.?-z/ /Z2a2)

А2>

Z2,/r,

"

Висrтпили:

/

,zэz'

,/-:

йZ-а 7.

,_rzzz";_

i,,//?4z,//rrZz/l'

?zJ.f,a)

az?z

,tz- ,{;Jlz2

Zr2.ё

"42z21

}*7,-Z/' L-

5'Pz2,zц/11

Ц -_Z2-J

s,;/,./.?.'r?zJ

/z2zz/,zz2

,,zlr<2
'.7"Z/

tz/ z 2Z2zZ/l

t
,lZZz

7,r.2

z

,

,1-/,

2,z".

/r'12,

.

/".2Z74ц

'D,1
йz-<zz<z,rz,z.'

? :2z-'

zP

J"/
2.zz)

?Z,/

.'

-

,5..,-- zr.,2

-.,.

rF-

.zZ./

."2,
/2zz.

-. -.--,- -,Z,6

,2

q,

Вппiшили:

7

zz2zza'-

z2ae,<z.2,e?22l/ч,,,.., 4zэ/z-,/?|/
zzzJz,r'.z ?

/tz-lzzzz

r'?, /./

. ,|а,'/

,1/

3/ё .

-a/zzr . Zz2,r/,,zzz' Zz)zz2'z?зr'h.zz-z-lzc,zzz.z," J-..? ё,.- 2' 3
la 2 Z'l- lrz/-z
.Qэ,.сzzztzzэ

zrzl

{?,zz2//
p2.1zzz/Z2,.2,;

/a/

z72

,

,2re2r/,.;.yz2

2,?Z2*a",/.Z?u.

r

'

,l52. 2.azz,z

_?"/> ,ёЗ .

z,/?.r,. /a2а

',az/za,"

j2
J|)a//2?9-Z/'

/r4,a,22ч,]а "Z2,z,,2.z2,ц

-/2J

Д,/а- 2.,,l:2,а2,.а?'J2"ZZz,zz_.,/22?z

.zzaz_,+rto-z'

,/-za

ё,2 ,-1zl-z,,

z-4.2'4

aza/

.?Z-"
a

?.azza-> a

-l
.zl2za-7/,1".2-/

,/,2Z2,

/,Jz

.а

J2/6 l?//

а4zd?'
Jr-,22"?2,Z2.2,/'
2.? zzar*-z:

// 1:2/ZZ}2

12

l}r.ea

д4>",а47zl

a/r'422/-2Zzr}

z'

zэ+sz.;:,,z-

ДОЛИНСЬКА РАЙО_ННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя районноi ради з питань агропромислового комплексу,
земепьних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiонального використання
приролних pecypciB

рIшЕння
вiд

12

ш,

березЕя 2018 року

l

м,,Щолинська

Про орiснтовний перелiк питань порядку денного,
якi пропонуrоться на розллм двадluть др)тоi
cecii райояЕоi ради сьомого скJtикавня

.

Засл}r(авши iяформачii та рзглянlъши проеrти рiшень з питань, що пропон).ються
Еа розгляд двадцяь дрlтоi cecii районвоi ради сьомого сю'lикдIня,

постiйва комiсiя

вирIшилА

[.Рекомендувати головi районноi радl винесм

l

на розгляд двадцять

другоi cecii

районноi ради сьомого склик,tвЕя питаЕня :
1. Про впесеrrня змiн до рiшевня районЕоi ради вiл l0 грудня 2015 року Nэ 9 "Про
обрання постiйпих комiсiй ДолиЕськоi райоrrноi ради сьомого скликання".
2..Про внесенЕя змiн до РегламеЕту Долинськоi райоЕяоi ради сьомого скликatння.
3..Про впесеняя змiп до рiшення райовноТ ради вИ 29,03.2017 року Nч 203 "Про
Порядок пiдготовки проекгiв рiшеЕь Долинськоi районвоi ради".
4,Про звiльнення Бельськоi Г,С. з посаJIи дйректора Комунмьвого закладу "Районна
школа мистецтв Долинськоi районноi ради".
5.Про вставовлення розмiру посалового окладу дирекгору КомунмьЕоло лiдприсмства
"cTMIoH *колос" Долпяськоi райоввоi рми та вЕесеняя змiн до його структури i
чисельяостi".
6,Про призначення [емчевко I.A. на посаду директора Комуна.льного закладу
"Долинська загальЕоосвiтня школа I-III ступенiв Ne l Доливськоi районноi ради",
7,Про внесеяня змiн ло рiшення районноi ралl вiд 23 грудня 20lб року Na 164 "Про
201?,2020
районну чiльову соцiа.льну програму розвитку фiзичноi культурй i спорry ва
роки".
8.Про впесеЕяя змiп до рiшеппя районIrоi ради вИ 2З грудня 2016 року Nе 174 "Про
районний бюджет на 20l7 piк"
9.Про впконаяпя рдйон ого бюджету за 2017 piк.
боротьбп зi
10.Про хiЛ виконапвя райовпоi програмп профiлдrФпки
.norn""ic.. в Долпяському райопi яа 20|1-202О роки, затвердженоi рiшеппям
райопrrоI радп вiд 23.12.2016 року JФ 152.

та

l1.Про впкопання районrtоi комплекспоi програми соцiальпого захпсry ядселевня
рлйоrrу на 2014-2017 рокп, затвердженоТ рiшенням районноТ ради вh 27.12.201З року
.}l! 23l.
12.Про реорганiзацiю Комlнального закладу "Долшlський райоrrяий центр лервинно'i
медико-саЕiтарноi допомогя" ш.пяхом перетворевня
Комун,lльве Еекомерцiйне
пiдприсмство " I_|eHTp первиЕяоi медико-санiтарпоi допомоги Долинськоi районноi ради ".
l3,Про делегуванпя представникiв до складу госпiтальноi ради Кроппвницького
госпlтaшьЕого окр}ту,
14, Про звiт головвого релакгора КП Редакцiя Долинського райоЕного радiомовлення
про фiнансово-господарську лiяльнiсть пiлприсмства у 2017 poui.
l5,Про затверлження районноi програми роlвитку дошкiлыIоi. загальноi середньоi,
позашкiльноi освiти на 2018-2021 роки.

у

16.Про викондння програми економiчного
райопу па 2017 piк.

i

соцiдльного ро]витку Долипського

l7.Про об'€кти (устапови, оргrпi!ацii, пiдприсмства) спiльвоi

влдсностi

ериr орiальниr громад MicTa. селurца та сiл району.
18. Про внесенЕя змiн та доповнень до профами економiчного i соtliальвого розвитку
,Щолинського райопу па 2018 piк.
lQ.про внесення змiн до районноi програми дiяльносri коvунмьноlо пiдпри(мсlва
редакцiя Долинського районноIо радiомовленЕя ва 20l7-2020 роки.
20.Про впесевня змilr до районноi комплексноi програми соцiальrrого захисту
населення райову на 20l8-201 роки.
21,Про програму впсвiтленЕя дiяльностi органiв виконавчоi влади в друкованих
засобах MacoBoi iпформацii Долинського району у 20l8-2020 роках ,
'22.Про внесення змiн до рiшеппя райопноI ра,ли вiл 23 грулня 2016 року JФ l 52.
23.Про затверлження районпоi програмп peKoнcтplKuii (вiлновлення) мереж
зовнiшнього освiтлення населеЕпх п}.нктiв ,Щолинського району ва 2018-20l9 роки,
24, Про внесення змiп ло рiшення райопноi ради вiд 18 грудвя 2017 року Ne 316 "Про
районний бюджет Еа 2018 piK".
25,Про звiт про виконання плану роботи районноi ради на 2017 piк.
26.Про звiт постiйноi KoMicii райоЕноi ради з пиrань бюджgry, фiнансiв, iнвестицiй,
власностi та приватизацii,
r

27,Про звiт постiйноi KoMicii районноi ради з питаль промисловостi. комунмьного

гослодарства. регуляторноi полiтики. пйприсмництва га rоргiвлi,
28,Про звiт постiйноi KoMicii райопяоi ради з питань дiяльЕостi ради, регламенту,
]аконнос] i. залобiгання та проrидii корупчii,
29,Про звiт постiйноТ KoMicii райоЕноi ради з питавь агропромислового комплексу,
земельпих вiдяоспЕ, екологiчцоi безпеки та рацiональноло використ,tння природних
pecypclB.
ЗO,Про звiт постiйноi KoMicii районноi ради з соцiальних та гушанiтарних питань.
3l,Про звiт голови районноi радп,
32,Про затверлження технiчпоi документацii по нормативЕiй грошовiй оцirrцi земельноI
дiлянки д'Iя ведення товарЕого сiльськогосподарського виробництва, надаяоI в оренду
ПСП "ЗАРIЧНЕ", загальЕою площею 9,6000 га,
3З,Про затверлження технiчпоi докумеЕтацiI по нормативпiй грошовiй оцiвцi земельноi
дiляЕкп для ведеЕня товарного сiльськогосподарського виробЕицтва, надаяоi в оренду
ПсП "зАРlЧнЕ", загальною плоцею 34,9566 га.
34,Про затверлження техяiчноi доку{еItтацii по порматпвЕiй грошовiй оцiнцi земельно'.l
дiлянки для веде!lня товаряого сiльськогосподарського впробництва, надаяоi в оренду
ПсП "зАРIЧнЕ", загмьною плоцею 38,3846 га.

З5,Про затвердження технiчпоТ докдлентацii про нормамвну грошову оцiнку земельноI
дiлянrcr, цо падаtrа в оренду СТОВ "Зоря" для веденпя товарного сiльськогосподарського
виробництва, зага.льною площею 1,5468 га пiд господарськими будiвлями i ,лворами.
36.Про затвердження TexHiLrнoi докрiентачii про нормативну грошову очiнку земельноi
дiлянки, що ваJIапа в ореяду ФО-П Пiловцю Василю Iвавовичу для веденяя товарного
сiьськогосподарського виробничтв4 залальяою плоцею 22,20l4 га рiллi,
З7.Про затвердкеяня техЕiчноi док},лfентацii по нормативнiй грошовiй оцiнцi земельноТ
дiляЕки, ЕаданоТ в оревду ФГ "Степове -5" для ведеЕяя товаряого сiльськогосподарського
виробництва загаJIьною площею 32,20 га рiллi.
З8.Про затверджсЕня техЕiчвоi докумеrrтацii по яормативнiй грошовiй ouiHui земельноi
дiлянки Ns282, що нмежала гр.Тимошепко Неонiлi IBarriBHi для ведеяня товарtlого
сiльськогосподарського виробництва зaгatльною площею 6,З487 га рiл,'Ii
З9.Про затвердженпя технiчноi док}r{ептачiТ про нормативну грошову оцiнку земельноi
веденЕя товарного
ореяду Томiленку В,,Щ.
надаЕа
дiлявки,
сiльськогосподарського виробни1lтва, загальЕою плоцею 5 1,54З8 га рirшi.
40. Рiзпе.
IL Рекомендувати районнiй державнiй адмiнiстрацii передбачити в проектi рiшення ( Про
внесення змiп до рiшецня районвоi ради вiд l8 грудвя 2017 року N9 Зlб "Про райоЕний
бюджет на 2018 piK> кошти в c},lri 150 000 грн. для проведепня ремонтних робiт
спортивноi зали BapBapiBcbкoi фiлii I-1I ступенiв КЗ <Навчально-виховний комплекс
(Долинська гiмназiя
загальяоосвiтня школа I-III ступепiв Nч3 ДолиIrськоi районЕоj
(Братолюбiвська загальноосвiтня школа
ради> та 150000грв. на придбанн-я BiKoB для КЗ
I-III стуленiв Долинськоi районноТ ради, з меlою покр цення га зviцнення матерiarльнотехЕiчяоi бази закладiв.
IIl.РекомеIrд}вати райовнiй державнiй ашлiнiстрачii в проекгi рiшеняя (Про програму
висвiтлеЕня дiялыrостi органiв викоЕавчоj мади в друкованих засобах масовоi iнформацii
2018-2020 poKаxu зменшити суму видаткiв на висвiтлення
,Щолинського району
др),кованих засобах масовоi iнформацiТ
дiяльвостi оргalнiв виконавчоi влади
Долrrнського райоЕу з 200 000 грн. до 150 000 грн.
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голова koMicii
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о,Шевчевко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
постiйна комiсiя районнот ради з питань агропромислового комплексу,
земельних вiдносин, екологiчноi безпеки та рацiонального використанЕя
приролних pecypciB

рIшЕння
вИ

12

березня 20l8 року

Xn

J.,

м,,Щолпнська

Про виконання Програми вglеринарно-санiтарних
заходiв з профiлаюики, оздоровлевпя, лiквiдацii та
недол},шення розловсюдження африканськот чуми
свиней па териюрii !олинського райоrту па 20l6-20l7 роки

Заслдавши та обговоривши iнформацiю головного дерr<авного iвспектора ветеринарноТ
медицини-заст},пника голови ДНПК Толмач с.Л. по питанню <Про виковання Програми
ветеринарно-санiтарних зtlходiв з профiлактики, оздоровленпя, лiквiдацii та нодопуценяя
розповсюдженЕя афрпканськоi чуми свиней на териiорii !олинського райову нi 20162017 рокп>,

постiйпа комiсiя ВиРIШиЛА:
1,Iнформадiю головlrого державного iнспектора ветерпЕарноi медицини-заступника
голови ДНПК Толмач С.Л. по питЕIнню пПро викоiмня Програми ветеринарносапiтарних заходiв з профiлактики, оздоровлеяня, лiквiдацii - та нслохущеttня
розповсюдженIlя африкмськоi чуми свиней на територii Долинського району на 201620l7 рокп> взяти до вiдома.

голова постiйноi koMicii

о,Шевченко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
постiйна комiсiя районноi ради з питань агропромислового комплексу,

земельних вiдносин, екологiчнот безпеки та рацiонального використання
прироаних pecypciB

рIшЕння

N"3

вiд 12 березня 20l8 року
м, Долинська

Про листи, що надiйшли
на розгляд постiйвоi KoMicii

_ Розгляяlвшп Та обговоривши листп, цо надiйшли на розгляд постiйноi KoMiciI :
Листи головяого редактора редакцii ,Щолинського районногЪ
радiомовлення:
l ,вiд 2l грудня 2017 року Ns l 19"про видiлення KotлTiB'';
2.вiд l7 сiчвя 2018 рокуJф 14 "Про видiлеппя коштiв'',
- Лист вiйськового KoMicapa Доливського
райоЕЕого вiйськового KoMicapiaTy Кононюка
о,М. вiд l9 сiчяя 20l8 року.lФ |07 щодо видiлення коштiв;
- Лист директора професiйпо-техяiчного rrилища Na 36 смт.Новогородка Ветрова О.М
щодо полiпшеЕня матерiально-технiчноi бази ПТУ;
- Лист головп районноi органiзацii УСВА Гронта М,Ю, вх.2о, l0.20l7
року про видiлення
коштiв д'Iя провёдеЕня заходiв;
- Звiт про роботу головЕого редактора КП Редакцiя газети 'Цолинськi новпяи" Кащс€ва
-

в,ю.

- Лист Головпого 1тtравлiння
ДержгеокадастI'у у Кiровоградськiй областi вiд o4.12.2ol7
року N917-1 l -0,З_ 10736/2_17;

-,Лист вiдокремленого пiдроздiлу

Го

(кiровофадська обласrrа федерацiя панкратiону

УкраiЪи в Долияському райовi)) вiд 20,12.20l7 року N95,

постiйяа комiсiя ВИРIШИЛА:

l.Листи, що падiйцли на розгляд постiйноi KoMicii взяти до вiдома.
2.рекомеIiдувати головi районноi ради залрошувати на засiдання постiйЕоi комiсii та
пленарЕi засiданяя районЕоi ради представникiв громадських органiзацiй, яким
передбачаються кошти
районного бюджеry, для iнформуванвя про папрямки

з

використання видiлеЕих копIгiв.

голова koMicii

о,Шевченко

