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19 жовтня 2018 року

Про питання, якi пропонусться розгпянути на двадцять шостiй
позачерговiй cecii районноi ради сьомого скликання

Заслlхавши та обговоривши iнформацiю по питаннях, якi пропонусться на
розгляд двадцять шостоi позачерговоi cecii районноi ради сьомого скJIикання,
розглянувши проекти рiшень,

постiйнi Koмicii ВLРlШИЛИ:

Рекомендувати районнiй радi сьомого скJ]иканнJI розглянути на двадцять
шостiй позачерговiй cecii питаЯня:
l.Про внесення змiн та доповнень до програми економiчного i соцiального
розвитку ,Щолинського району на 2018 piк.
2.Про внесення змiн до рiшення районноТ ради вiд 18 грудня 2017 року Nл 3lб
"Про районний бюджет на 20l8 piK",
3.Про затвердження технiчноi документацii про нормативну грошову оцiнку
земельноi дiлянки, цо надана в оренду Черкуну М. I. для ведення селянського
(фермерського) господарства загilльною площею 22,770l га.
4.Про затверлження технiчноi документацii про нормативну грошову ouiHKy
М. I. для ведення селянського
земельноi дiлянки, що надана в оренлу Чер
\22299 га,
(фермерського) господарства загальною пло
голова постiйноi koMiciТ

голова постiйноi koMicii
голова постiйноiкомiсii

Руленко К.В.

голова постiйноi koMiciT

Смов Г.В.

голова постiйноIкомiсii

Романченко Т.о.
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з

питань

'a?.

,z)

.{,
7

вiд

//rl'y'Z.24/d "rё ,4'.1,

/z_2Lt<"

ъ,<,

-

РIшЕння -"'1]
19 жовтня
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Про листи та iнформацii, якi надiйшли на розгляд
постiйних комiсiй районноi ради сьомого скJIикання
Заслухавши та обговоривши листи та iнформацii, якi надiйшли на розгляд
постiйних комiсiй районноi ради сьомого скJIикання,
постiйнi KoMicii вирiшили:

Лист Олександрiйськоi мiсцевоi прокурат)?и щодо стану

додержання
мiсцевими органами влади бюджетного законодавства у сферi забезпечення
житлових прав дiтей- сирiт та лiтей, позбавлених батькiвського пiклування;
Iнформацirо першого заступника голо и райдержадмiнiстрацii Зеленокорiнноi
I.B. про результати ревiзii окремих питань фiнансово-господарськоТ дiяльностi
01.11.20l4 року по
,Долинськоi uеllтральноi районноТ лiкарнi за перiод
01.09.20l8 року
взяти ло вiдопrа.
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