УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме скликання
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради

№Х/І

від 24 жовтня 2017 року
Про скликання двадцятої 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 двадцяту сесію районної ради сьомого скликання з
01 листопада 2017 року.
2. Провести пленарне засідання двадцятої сесії районної ради сьомого
скликання 03 листопада 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 двадцятої 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 двадцятої 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 двадцятої 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 розпорядження покласти на заступника
голови районної ради Ю.Б. Кузнюка.
Голова районної ради

С.М. Ткачук

Додаток
до розпорядження голови
районної ради
від 24.10.2017 №
Орієнтовний перелік питань порядку денного двадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
1. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що передана в оренду ПрАТ «Івано-Долинський
спецкар’єр» на території Головинської 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 0,3362 га, яка пропонується в оренду
Озарчук Л.В. на території Малолюбашанської сільської ради.
Доповідає: Лазуренко В.О. - начальник відділу юридичного
забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату Костопільської районної
ради.
3. Про Програму підтримки статутної діяльності громадської спілки
«Федерація спортивної боротьби міста Костопіль та Костопільського району»
на 2017 рік.
Доповідає: Железний М.М. - депутат Костопільської районної ради.
4. Про надання згоди на укладення договору позички службовоадміністративного приміщення районної комунальної власності (м.Костопіль,
вул.Сарненська, 24а).
Доповідає: Попружук Н.М. - начальник відділу з питань управління
об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого
апарату районної ради.
5. Про внесення змін до складу постійних комісій районної ради,
затвердженого рішенням районної ради від 01.12.2015 № 5, зі змінами.
Доповідає: Лепський О.В. - керуючий справами виконавчого апарату
Костопільської районної ради.
6. Різне.

Заступник голови районної ради

Ю.Б. Кузнюк

