УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме скликання
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради
від 14 червня 2018 року

№ 124

Про скликання двадцять п’ятої сесії
районної ради сьомого скликання
Відповідно до частин 1, 4, 10 статті 46, пунктів 1, 2 частини 6
статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
Регламенту Костопільської районної ради сьомого скликання:
1. Скликати двадцять п’яту сесію районної ради сьомого скликання з
25 червня 2018 року.
2. Провести пленарне засідання двадцять п’ятої сесії районної ради
сьомого скликання 27 червня 2018 року о I I 00 годині у сесійній залі районної
ради (м.Костопіль, вул. Незалежності, 7) з орієнтовним переліком питань
порядку денного, підготовленого з врахуванням вимог пункту 3 статті 15
Закону України «Про доступ до публічної інформації», що додається.
3. Виконавчому апарату районної ради довести до відома депутатів
районної ради повідомлення про проведення двадцять п’ятої 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 районної
ради.
4. На пленарне засідання двадцять п’ятої сесії районної ради запросити
депутатів обласної ради сьомого скликання обраних 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 двадцять п’ятої
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

Додаток
до розпорядження голови
районної ради
від 14.06.2018 № 124
Орієнтовний перелік питань порядку денного
двадцять п’ятої сесії районної ради сьомого скликання
1. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки площею 1,9668 га, яка передається в оренду
Кричильській Л.К. на території Гутянської 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 0,3711 га, що відводиться в оренду
Клусу А.А. на території Звіздівської сільської ради Костопільського району.
Доповідає: Лазуренко В.О. - начальник відділу юридичного
забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату Костопільської районної
ради.
3. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж села Кам’яна Гора Малолюбашанської (колишньої Мащанської) сільської
ради Костопільського району Рівненської області.
Доповідає: Лазуренко В.О. - начальник відділу юридичного
забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату Костопільської районної
ради.
4. Про затвердження програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Костопільському районі на 2018 - 2020 роки.
Доповідає: Повх В.В. - начальник відділу економічного та
інвестиційного розвитку Костопільської райдержадміністрації.
5. Про цільову програму створення та ведення містобудівного
кадастру в Костопільському районі на 2018-2022 роки.
Доповідає: Наумець Н.І. - завідувач сектором архітектури і
містобудування райдержадміністрації.
6. Про Програму підтримки статутної діяльності громадської спілки
«Федерація спортивної боротьби міста Костопіль та Костопільського району»
на 2018-2020 роки.
Доповідають: Железний М.М. - депутат Костопільської районної ради
Захожий С.Б. - голова громадської спілки «Федерація
спортивної боротьби міста Костопіль та Костопільського району».
7. Про заборону передачі або продаж, передачу в оренду на
довгостроковий термін нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад до завершення процесу децентралізації в
Костопільському районі.
Доповідає: Прокопенко В.Ф. - депутат Костопільської районної ради.

8. Про закріплення квартири на праві оперативного управління за
Костопільським районним центром первинної медичної допомоги.
Доповідає: Попружук Н.М. - начальник відділу з питань управління
об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого
апарату районної ради.
9. Про закріплення квартир на праві оперативного управління за
Костопільською центральною районною лікарнею.
Доповідає: Попружук Н.М. - начальник відділу з питань управління
об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого
апарату районної ради.
10. Про прийняття у спільну власність територіальних громад району
закінченого будівництвом об’єкту «Реконструкція з установленням обладнання
для очищення газопилового потоку від речовин біологічного походження на
території с.Лісопіль, по вул.Хотинській, 4 Малолюбашанської сільської ради,
Костопільського району».
Доповідає: Лепський О.В. - керуючий справами виконавчого апарату
районної ради.
11. 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
районної ради.
12. 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
районної ради.
13. Про внесення змін до рішення районної ради від 14.07.2017 № 274
«Про делегування представників від Костопільського району для роботи у
складі Госпітальної ради».
Доповідає: Лепський О.В. - керуючий справами виконавчого апарату
районної ради.
14. Про звернення Костопільської районної ради Рівненської області до
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,
народних депутатів України, Ради національної безпеки і оборони України
щодо захисту інституції сім’ї в Україні.
Доповідає: Трохлюк С.П. - керівник депутатської фракції ВО
«Свобода».
15. Різне.

Заступник голови районної ради

Ю.Б. Кузнюк

