yKPAiIIA
ДОЛИЦСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
РОЗПОРЯДЖЕНЕЯ

голови долинськоi рАЙонноi рАди
ыд af

вересня 20l8 року

Про скликання двадцять п'ятоi cecii
раЙонЕоi ради сьомого склпкання

Ns

S4-

м, Долинська

Вl'дповiдпо до cTaTTi 46 Закону УкраiЪи (Про мiсцеве самоврядуваЕIrя в yкpaiEi))
та
регламенту Щолинськоi райоЕIrоi рачц скликати двадцять п'яту сесiю
районноI ради
сьомого скликаЕня 21 вересня 2018 року о l0 годиIri в сесiйнiй залi
райовноi ради
м. Долипська,
На розгляд cecii винести питаЕпяi

I.Про виконання районного бюджету за сiчень червевь 20I 8
року.
. 2.Про_хiд впконацня програми екояомiчяоло i сЪцiмьного розвитку Долинського
району за I пiврiччя 2018 року.
3.Про хiд виконання районноi Програми розвитку та пiдтримки ммого i середнього
пiдприемництва у .Що;rпнському районi на 2о16-2ь2о
роки! затверджеЕоi рiшенЕям
районноi ради вiд 2З.12.2015 року N9 l5
,4. Про хiд викопапня раЙоЕноi програми пiдтримки iндивiдуального )t(итлового
бу,аiвництва на селi " ВласниЙ дiм '' Ha20l7-2020
Ponr, .чr""рд*""оi рiшенням районцоi
РаДИ вiд 2З грудня 20l б року J,{! l6з.
5. Про стаН пiдготовкИ господарського комплексу району до
роботи в осiнDьо,
зимовий перiод 2018/20l9 poKiB
6. Про хiд виконання раЙонЕоi програми збереження iсторичЕоi пам'ятi про Псрепtогу
у Другiй свiтовiй вiйнi 19З9- l945 poKiB на 20l 1-2020 рокп,
7. Про внесення змiн та доповЕень до раЙоцЕоi комплексноi програми соцiмьноi
пiдтримкп учасцикiв антитерорцстичноi олерацii .rленiв
сiмей. сrмей загиблих
учасникiв АТО та вшанув,tння пам!ятi загиблих на 2014-2020 роки.
, 8. Про внесевпЯ змiн до районЕоТ програNIи пiдтримки дiяльностi комуяаlьного
пiдпри€мства Редакцiя !олинськоrо раЙонного ралiомовлення па2017-2020
роки.
9, Про Порядок використання коштiв районного бюджету для падання
фiнаrнсовоi
пiдтримк]r громадським оргацiзацiям па ремiзацiю проектiв та заходiв
10, Про вкесеняя змiц до раЙонЕоl цiльовоТ соцiмьноi програми
розвитку фiзичноi
культури i спорту на 2017-2020 роки
l1, Про внесення зМiЕ до районноi програми профiлактики та боротьби зi злочивнiстю
в ДолиЕськомУ районi на 2017-2020 роки, затверджепоi
рiшенняlr районноi рiцп Bij( 2j
грудня 20lб року Nч 152.
12. Про внесеЕня змiн до районноi програми забезпечення функцiо{ування
Комупальпо'i установи "Труловий apxiB !олпнського
району!! на 2018-2022 роки
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програму сприяпня розвптку громадяl]ського суспlлЕ,ства
_ 13, Про райотrпу
,Щолияському районi на 2018 - 2020 роки,
l4. Про iнiчiюванЕя питtu]Ея цодо безоплатноi передачi у сп1,1ьну власнlсть

lериторiальних грома1 Micra. селиlца га сiл району дошкiльниr навчальних закладiв
]
комуяа,lьноi власностi MicTa,
l5. Про iяiцiювання пит.шня щодо безоплатноi передачi
спiльну власнiсть
територiа.льних громад MicTa, селица та сiл
з
власЕостr
державноi
HepyxoМolo
райову
майна,
16. Про прийнятrЯ у спiльну власнiстЬ територiмьЕпХ громад MicTa, селиlца
rJ cll
району та змiпу складу засновяикiв Доiпнськоi дитячо-юЕацькЪii спортивноi школи,
17. Про затверджеяня Порядку призначення та звlльнеЕня з посади керiвникiв
мпстецьких шкiл спiльItоi власностi територiмьних громад MicTa, селища та сiл
району
18. Про призначецня Кузьменко О,А, на посаду директора KoMyItMbHo]
_
установи
(Iнклюзивно-ресурснпй центр
,цолинськоi раЙопно'i ради).
_ 19, ПрО перейменув,tI]ня! реорганiзацiю закладiв загапьпоi середньоi освlти
,Щолинського райоIrу у зв'язку зi створенЕям оцорЕоло зalкладу ца базi кЗ ''Гурiвська
зaгмьноосвiтня цкола I-II[ ступенiв Долпнськоi райошlо'i ради'' та його
фi]ri.i
_ 20, Про перейменуванця, реорганiзацiю закладiв загальпоi сЪрсдньоi освtти
Долинського раЙону У зв'язку зi створенцям опоряоIо заклilду яа базi КЗ
"Молодiжненська загмьноосвiтня школа 1-III ступеriв ДолшlськоI
райоrtноI ради'' та
його фiлii.
21. Про перейменування КомунaLlIьпого закладу ''Червоноозерська загапьноосвiтня
школа
II ступенiв ДолпЕськоi районноi ради''.
22, Про прийЕяття у спiльну Lпаснiсть територiаJIьних громад Micтa, селища Та сiл
раЙону та переЙменувапня KoMyHалbHolo дошкiльвого навчаJrьного закладу N9 2 .'Iвyiika-.
..
2З, Про внесення змiн до рiшепня районноi ради вiд 18 грудця 2017
року .lie З 16 Про
районний бюдr(ет Еа 20l8 piк".
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24. Про

перейменувацня KiPoвcbкoi амбулаторiI, структурногtl пiдроз;ri,l1
Комуна,rьногО закпаду ( ДолиЕськиЙ райоЕний центР первпнЕоi медико-санirарноi
допомоги)
25. Про затверджеНяя передавальЕоIО акту та статуту КомунаJIьяого некомсрцiЙногLl
пiдприсмства " I{eHTp лервинноi медико-санiтарноi допомоги Долинськоi райоЕво'i
ради ''
26. Про фiнансово-економiчну дiяльпiсть ДолиЕськоi центральноi районноI лiкарнi ]l
I пiврiччя 2018 року
27, Про вЕесення змiн до рiшеfiня райоЕноI ради вiд 2З грудня 20lб року No 166
28. Гlро ]аlвердження lехнiчноi докуvенlацii лро нормаlивн) грошов) оцiчк!
земельно'i дijlяIlки, що Еадана в оренду Безущенко Н В., для ведення ,t.Otsap}tol.o
сiльськогосподарського виробництва загальЕою плоцею 6,0000 га рiппi,
29. П
чноI докпiенlаllii про нормаlивну тоцов) оцiнку.
земельяоi
оренду Вишневецькому В,П, дlя ведення Toвabkofd j
сlльського
ва загаJlьltою площею 20,0000 га рiллi.
З0. Про затвердr(ення технiчно]i документацii про нормативну грошову оцiнк\
Земельпоi дiлянки N9188, що напежма гр. Волковiй Полiнi Михайлiвlli д-тя ведсння
товарЕого сiльськогосподарського виробпицтва загальною площекl 6,9021 ra plrLri
З1. Про затвердження техцiчноТ докумептацii по пормативнiй гроцовiй оцiЕцi
земельпоi дiлянки, яка надана в оренду Кришнiю Ю,А, для рибогосподарських потреб
загaLпьною площею 23,274З га fiа територiI Василiвськоi сiльськоi
рали,
З2. Про заlвердження tехнiчноi докрlенlацi'.l про нормаlивну грошов) L,цiнк}

земельцоi дiлянки загмьною площею 26,0000

га

рiллi, кадастровий номер
З5211981З00:02:000:9lЗ0 ,для продФку права орепди на земельпих торгах для велення
товарного сiльськогосподарського виробництва на територii BapBapiBcbкo'i сiльськоi
ради,
.}3, Лро заlверлження IехнiчнtJ'i докуменlацii про норvативну грошову оцillк)
земельЕоТ дiлянки за.гмьною площею 26,000
рiллi, кадастровий номер

га
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352I98l300:02:000:9136, д,tя продажу пр,ва оренди на земельвих торгах для ведення
товарного сiльськоГосподарського виробпицтва на територii BapBapiBcbKo'i сiльськоi
ради
34. Про затверлження технiчноi .lокуменгаuii про нормативн) грошов1 ouiHK1

земельноl дiлянки загмьною площею 28,0000 га рiллi, кадастровий номер
3521981 ]00j02:000:9З4З, для продажу права оренди на земельних торгах д-,Iя ведеяЕя

товарного сiльськогосподарського впробництва Еа територii BapBapiBcbKoi сiльськоI
ради
J5. Про 1атвердження 'lехнiчноi докученlацil про нормаlивн} грошов1 очiнку
земельпоi дiлянкП загalльною плоцею 28,0000 га рilrпi, кадастровий lto\,lep
3521981300:02:000:91Зl, для продажу права ореядп на земельних торгах дця ведепня
товарного сiльськоIосподарського виробЕпцтва па територii BapBapiвcbкoi ci,.Ibcbкo'i
ради
36, Про затверджепня технiчноi док}ъ{ентацij про нормативпу грошову оцiнку.,.
земельноi дiJIяпки за..L,IьЕою ллоцею 24,000 га рiллi для продажу права ор9ядц ла.] ::
земельяих торгах дJUI ведення товарного сlльськоIосподарського виробtшцтва IJa терйторii -'l
BapBapiBcbKo'i сiльськоi ралп,
З7, Про затвердженtrя технiчноi документацii про нормативну грошову оцiнliу
земельItоi дiляяки загfu-Iьною площею,12,79Зб га рiллi для продажу права оренди па
земельпих торгaLх для ведення товарпого сiльськогосподарського виробництва на rериторi]'
BapBapiBcbKoi сiльськоi ради,
38, Про загвер-rження lехнiчноj' док)менIацii про норvативну грошову оцiнк}

земельноi дiлянки загмьною плоцею з7,000 га рiллi дrя продажу права ореrlди на
земельпих торгах дJUI ведення товарного сiльськогосподарськоло виробЕицтвil ]la теритпрii
BapBapiBcbKoI сiльськоi рали,
З9, Про затвердження технiчноi докрrентацii про нормативну грошову оцiнку
земельЕоi дiлянки зага-'Iьttою плоцею 29,0000 га рiллi для продажу права ореtlди на
земельних торгах д,lя веденЕя товарltого сlльськогосподарськоIо виробницгва на територii
BapBapiBcbKoi сiльсько'i
DdрвсрlБUькUt
cl]lt,c},Kl)l ради.
рilли.

40, Про затвердr(енЕя техItiчlrоi докумеятацii про нормативну грошову оцiнку..,
земельноi дiлянкп заIмьЕою плоцею З0,0000 га рiллi лrrя продажу права оренди fld. :
земельних торгЕн дqя ведення товарного сiльськогосподарського вироб"uцr"а на терйторJi
BapBapiBcbKoi сiльськоi рали,
41, Про затвердження техпiчItоi документацii про нормативну грошов} оцiнку
земельноi дiлянки заIмьною площею З1,0000 га рiллi для llролаrку права оренди на
земельвих торгах для веденпя товарного сrльськогослодарського виробництва нэ териrорii
BapBapiBcbKoi сiльськоi ради.
42. Про заlвердження технiчноТ док)vенгаui'i llpo норvаlивн) tрошов} olIiHKv
земельноi дiлянки заIальЕою площею 3З,0000 га рiллi дпя продажу права оренди на
земельних торг,ж для ведення товарного сiльськогосподарського виробнпцтва на териlорi'i
BapBapiBcbкoi сiльськоi ради.
4]. Про Jагвердження технiчllо'.r докуvенlаuij лро норvа]ивll} rрrrш.lв1 .ruiHK1
земельноi дiлянки загltльtlою площею 28,0З70 га рiллi для продажу права оренди на
земельвих торгaLх для ведення товарного сiльськогосподарськоIо виробництва на теритогii
BapвapiBcbкoi сiльськоi радп,
44, Про затвердження технiчноi документацj]' upo нормативну гройijау ijiiiijk}:
земельноi дiJuIнки загмьною площею З0,5]00 га рiллi для продм(у права орЕЬ.Й iiii:
земельяих торгaLх д,пrl ведення товарного сiльськогосподарськоIо виробЕицтва на територii
BapBapiBcbKoi сiльськоТ рали,

45, Про заlверlження технiчно-t дuк)vенlацii лро нормаlивн) lрt,шL,в) JuiHK)
земельноi дiлянки загмьною площею 35,4318 га рiллi для продаr(у права оренди на
земельних торгaц для ведення товарного сiльськогосподарського виробницl ва на тери горi]
BapBapiBcbKoi сiльськоi ради,
46, Про заlв(рдження rехнiчllоi док)менгацiI про нопvJtивн} грошов} оцiнк}
земельЕоi дiлянки заIмьною площею 23,1565 lat що вiдводиться для продФ{у права
оренди на tеvельних lоргах для ведення говарноl о сiльськоl'осllоlарськоl о виросIlиulL!а
(пiд господарськпми будiвлямп i д]зорами) на територii Бокiвськоj сiльськоi ради

47, Про затверлrкення техЕiчItоi документацii про н рмативЕу грошову оЦЕку'
земельпоi дirrянки,цо надана в оренду Завiрюсi Н,О. для ведеЕI]я товарпого
сiльськогосподарського виробництвазагмьною площею 183,7790 гарi,lлi,
48, Про lаrвердження гехлiчноi док)аленlацii лро нормаlивну грошов) оцiнк}
земельItоi дiлянки, що Еадаttа в орепду Кобець О, Г, &rя ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загмьною площею 33,7048 га рiллi,
49, Про затвердження ]ехнiчноi докрlенгацii лро нормаlивну грошову оцiнк)
земельноi дiляЕки, цо tlадма в оренду СФО "Россолая" длЯ ведення ,IoBapлor.o
сiльськогосподарського виробЕицтва загальною плоцею 59,З573 га рiллi.
50, Про ,]агверд)(ення lехнiчноI документацiJ про нормативн} грошов1 ouiHKy
земельЕоi дiляяки, що надана в оренду СФО "Россолан'' для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва зaгмьною площею 32,6359 га рiллi,
5l. Про заlвердження Iехнiчноi докуvенгацii про нормагивн) грошоs) оцiнк)
земельноi дiлянки, що Еадана в оренду СФО "Россолан" для ведення ,rOBapHOro
сiльськогосподарського виробництва загмьнаю площею 45,2930 га рйлi,
jаrзgрлrкення технiчноi
52. Про
JZ.
llРu затвердження
.фвiу-.iil
lехвlчноI локументац11
грочоlу, .чI}]:у:.r]::
документацii про нормативЕу грошову,
земельЕоi дiлянки, цо Еадана в оренду СФО "Россолап" /lля ведення lоварного
сiльськогосподарського виробництва загмьпою площею 25!2444 га рiллi,
53. Про заlверлження те\нiчноi .aoKpteHrauii про норvа]ивн) lрошову оцil!к)
земельноi дiлянки, що Еадана в орепду СФО "Россолан" для веденпя товарпого

сiльськогосподарського виробЕицтва загаJ,IьЕою площею 1 3,4673 га рiллi.
54. Про tатвердження технiчноI докуvентацii про нормативну грошов1 ouiHKy
земельноi дiляпки, що надана в оренду СФО "Россолан" для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва заIаJIьпою плоцею l 18,0756 гарiллi.
55, Про затверлження lехнiчноi loKyTeHTauii лро норvативну rрошов1 ouiHKy
земельяоi дiлянки, що надана в оренду СФО "Россолан" дпя ведення ,r.Otsapнolo
сiльсъкогосподарського впробництва загальною площею 62,7943 га рiллi,
56. Про ,}аlвердження lехнiчноi докуrvенгацii про норvа,lивн) rрошов1 очiнк5
земельноi дiJUIнки, що tlадаяа в орепду СФО "Россолап" для ведеrtня товарного
сlльськогосподарського виробництва загiшьЕою плоцею 106,6l03 га рiллi,
57, Про затверлжепня технiчноi документацiТ про пормативЕу грошову оцlцку.;i
земельIiоi дiлянки, цо вадаЕа в оревду СФО "РоссолаЕ" д'lя ведевня товhЁЬdflёl]
сiльськогосподарського виробництва загмьною flлощею 61,7256 га рiллi,
58. Про заrверлження гехнiчноj док}fuевтацii про нормагивну грошову ouiHKy
земельноi дiляЕки, що надана в орепду СФО "Россолан" для ведення товаряого
сiльськогосподарського виробЕицтва загальною площею 4З,9З12 гарiллi.
59, Рiзне,

Голова районноi ради

I.Бондаренко

