УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме скликання
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради
від 06 вересня 2017 року
Про скликання дев’ятнадцятої сесії
районної ради сьомого скликання

Відповідно до частин 1, 4 статті 46, пунктів 1, 2 частини 6
статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
Регламенту районної ради:
1. Скликати дев’ятнадцяту сесію районної ради сьомого скликання з
12 вересня 2017 року.
2. Провести пленарне засідання дев’ятнадцятої сесії районної ради
сьомого скликання 15 вересня 2017 року о ІО00 годині у сесійній залі районної
ради (м. Костопіль, вул. Незалежності, 7) з орієнтовним переліком питань
порядку денного, що додається.
3. Виконавчому апарату районної ради довести до відома депутатів
районної ради повідомлення про проведення дев’ятнадцятої сесії районної
ради, орієнтовний перелік питань її порядку денного, проекти рішень та графік
засідань постійних комісій, президії, інші документи і матеріали з питань, що
винесені на розгляд даної сесії у терміни, встановлені Регламентом.
4. На пленарне засідання дев’ятнадцятої сесії районної ради запросити
депутатів обласної ради сьомого скликання від Костопільського району,
керівництво, начальників відділів, управлінь райдержадміністрації, працівників
виконавчого апарату районної ради, керівників окремих районних підприємств,
установ і організацій, громадян, що мають відношення до внесених на розгляд
даної сесії та її пленарного засідання питань, міського, сільських голів,
керівників правоохоронних органів та представників районної газети «Новини
Костопільщини».
5. Дане розпорядження та оголошення про скликання дев’ятнадцятої
сесії оприлюднити на офіційному веб-сайті Костопільської районної влади, а
комунальній організації (установі, закладу) «Новини Костопільщини»
розмістити відповідне інформаційне повідомлення на сторінках районної
газети.
6.
Контроль за виконанням розпорядженні я покласти на заступни
голови районної ради Ю.Б. Кузнюка.
Голова районної ради

С.М. Ткачук

Додаток
до розпорядження голови
районної ради
від 06.09.2017 № Д£?
Орієнтовний перелік питань порядку денного дев’ятнадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
1. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки площею 5,6959 га, яка перебуває в оренді
ТОВ «Трипілля» на території Золотолинської сільської ради.
Доповідає: Лазуренко В.О. - начальник відділу юридичного
забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату Костопільської районної
ради.
2. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки площею 3,4248 га, яка перебуває в оренді
ТОВ «Трипілля» на території Золотолинської сільської ради.
Доповідає: Лазуренко В.О. - начальник відділу юридичного
забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату Костопільської районної
ради.
3. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що відводиться в оренду Ярмольчуку Вадиму
Михайловичу на території Підлужненської сільської ради.
Доповідає: Лазуренко В.О. - начальник відділу юридичного
забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату Костопільської районної
ради.
4. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що надана в оренду на термін дії спеціального
дозволу на користування надрами фермерському господарству «Марічка» на
території Малолюбашанської сільської ради Костопільського району.
Доповідає: Лазуренко В.О. - начальник відділу юридичного
забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату Костопільської районної
ради.
5. Про інформацію Здолбунівської місцевої прокуратури про стан
законності та правопорядку на території Костопільського району у І півріччі
2017 року.
Доповідає: Нижник Г.П. - керівник Здолбунівської місцевої
прокуратури.
6. Про Програму накопичення районного матеріального резерву для
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки.
Доповідає: Кушнірчук В.М. - начальник відділу з питань цивільного
захисту населення Костопільської райдержадміністрації.
7. Про
районну
програму
соціального
захисту
учасників
антитерористичної операції.
Доповідає: Марчук Н.О. - начальник управління праці та соціального
захисту населення Костопільської райдержадміністрації.

8. Про районну програму створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з інвалідністю на 2017-2021 роки.
Доповідає: Марчук Н.О. - начальник управління праці та соціального
захисту населення Костопільської райдержадміністрації.
9. Про програму фінансової підтримки комунального підприємства
«Костопільські районні мережі» Костопільської районної ради Рівненської
області та здійснення внесків до його статутного фонду на 2017 рік.
Доповідає: Попружук Н.М. - начальник відділу з питань управління
об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого
апарату районної ради.
10. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
Доповідає: Валюченко І.В. - начальник фінансового управління
Костопільської райдержадміністрації.
11.
Про надання згоди на списання автомобіля ВАЗ «21213» відд
освіти Костопільської районної державної адміністрації.
Доповідає: Беляновська Н.М. - начальник відділу освіти Костопільської
райдержадміністрації.
12.
Про надання згоди на прийняття у спільну власність територіаль
громад району водонапірної башти, яка знаходиться в сільській комунальній
власності Великомидської сільської ради.
Доповідає: Попружук Н.М. - начальник відділу з питань управління
об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого
апарату районної ради.
13.
Про
припинення
діяльності
комунального
підприємс
«Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро»
Костопільської районної ради Рівненської області шляхом приєднання.
Доповідає: Попружук Н.М. - начальник відділу з питань управління
об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого
апарату районної ради.
14.
Про надання згоди на списання майна Костопільському районн
центру ПМД.
Доповідає: Войцеховська О.М. - головний лікар Костопільського
районного центру первинної медичної допомоги.
15.
Про внесення змін до складу постійних комісій районної ра
затвердженого рішенням районної ради від 01.12.2015 № 5.
Доповідає: Лепський О.В. - керуючий справами виконавчого апарату
Костопільської районної ради.
16. Різне.

Заступник голови районної ради

