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УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

спільного засідання постійних комісій районної ради

з питань бюджетно-фінансової та податкової політики,

з питань земельних відносин, екології, аграрної політики, природокористування

та розвитку села

Від 5 грудня 2017 року
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Про розгляд проектів питань порядку

денного, регламенту роботи та рішень

позачергової вісімнадцятої сесії районної ради

Ознайомившись з проектами питань порядку денного, регламенту роботи та рішень
позачергової вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання, керуючись ст.ст. 47,
57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійні комісії районної
ради

в и р і ш и л и:

1. Погодитись із запропонованими варіантами проектів питань порядку денного,
регламенту роботи і рішень позачергової вісімнадцятої сесії районної ради сьомого
скликання та рекомендувати винести їх на розгляд пленарного засідання позачергової
вісімнадцятої сесії районної ради.

2. Доповнити проект порядку денного позачергової вісімнадцятої сесії районної ради
питаннями:

- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних
ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що передаються в
оренду строком на 7 років ПрАТ «Рівнеобленерго» на території Зарічненської селищної
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ради Зарічненського району Рівненської області.

- Про надання дозволу на розроблення схем землеустрою і техніко-економічного
обґрунтування використання та охорони земель на частину території Зарічненського
району Рівненської області (Морочненська, Неньковицька сільські ради).

Доповідачем по даних питаннях порядку денного визначити Андрієнка В.О., провідного
інженера – землевпорядника ДП «Рівненський інститут землеустрою».

Головуючий,

Голова постійної комісії з питань

бюджетно-фінансової та податкової політики

О.Д. Мітітюк

УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

ПРОТОКОЛ
спільного засідання постійних комісій районної ради
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з питань бюджетно-фінансової та податкової політики,

з питань земельних відносин, екології, аграрної політики, природокористування

та розвитку села

Від 5 грудня 2017 року
Початок об 11.00 год.

Закінчення об 11 год. 45 хв.

Всього членів комісій: 15 чол.

Присутні на засіданні - Місюра А.А. – голова районної ради, Філончук Л.М. – заступник
голови районної ради.

Присутні члени комісій 10 чоловік: Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Сарич В.С., Мосійчук
А.М., Димарчук С.Л., Мельник П.В., Чепура М.Ф., Командік О.В., Конопліцька С.А.,
Сорочиць Л.П.
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Відсутні члени комісій: Харковець В.М., Полюхович А.І., Клімович П.П., Черевко Л.І.,
Горегляд А.В.

Запрошені, які присутні на засіданні: Солодка О.І. – начальник фінансового
управління райдержадміністрації.

Головуючий: Мітітюк О.Д. - голова постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики.

Порядок денний: Про розгляд проектів питань порядку денного, регламенту роботи
та рішень позачергової вісімнадцятої сесії районної ради.

Виступили: Чепура М.Ф., Командік О.В. Внесли пропозицію, - обрати Мітітюка О.Д.,
голову постійної комісії районної ради
з питань
бюджетно-фінансової та податкової політики головуючим спільного засідання постійних
комісій (5 грудня поточного року).

Мітітюк О.Д. - голова постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової
політики. Сказав, що поступила пропозиція, головуючим сьогоднішнього засідання
обрати Мітітюка О.Д.. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 10 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Сарич В.С., Мосійчук А.М.,
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Димарчук С.Л., Мельник П.В., Чепура М.Ф., Командік О.В., Конопліцька С.А., Сорочиць
Л.П.)

Слухали: Мітітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики.

Шановні депутати, засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь
не менш як половина від загального складу комісії. Присутні шість членів постійної комісії
з питань бюджетно-фінансової та податкової політики (кворум є) та чотири депутати від
постійної комісії з питань земельних відносин, екології, аграрної політики,
природокористування та розвитку села (кворум є) . Розпочинаємо роботу засідання.

Нам потрібно в першу чергу погодити проект порядку денного та регламент роботи
позачергової вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання. Пакет документів у
Вас на руках.

Зауваження, зміни та доповнення щодо проекту порядку денного та регламенту роботи
будуть? Немає?

Вношу пропозицію. Проект порядку денного та регламент роботи позачергової
вісімнадцятої сесії районної ради погодити та винести на розгляд пленарного засідання
сесії ради. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.
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Голосували: «за» - 10 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Сарич В.С., Мосійчук А.М.,
Димарчук С.Л., Мельник П.В., Чепура М.Ф., Командік О.В., Конопліцька С.А., Сорочиць
Л.П.).

Постійні комісії

в и р і ш и л и:

Погодитись із запропонованим варіантом проекту питань порядку денного та
регламенту роботи позачергової вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання і
рекомендувати винести їх на розгляд пленарного засідання позачергової вісімнадцятої
сесії районної ради, що додається.

Слухали: Мітітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики.

Переходимо до розгляду і обговорення питань та проектів рішень.

Перше питання порядку денного - Про розгляд депутатських запитів та хід їх
виконання.

Доповідає: Філончук Л.М.. – заступник голови районної ради.

Виступили: Філончук Л.М. – заступник голови районної ради.

7 / 24

Рекомендації ПК від 05.12.2017
Написав Administrator
Середа, 06 грудня 2017, 14:50 - Останнє оновлення Понеділок, 15 січня 2018, 14:30

Сказав, що у міжсесійний період до районної ради надійшов депутатський запит
депутата районної ради Полюховича Анатолія Івановича.

На основі депутатського запиту, депутатською фракцією Зарічненська районна
парторганізація політичної партії «Українське об'єднання патріотів –УКРОП»
підготовлено проект рішення «Про звернення депутатів Зарічненської районної ради
Рівненської області сьомого скликання до Президента України та Голови Верховної Ради
України щодо підтримки змін у виборчому законодавстві». Проект рішення Вам роздано.

Дане питання розглянемо на пленарному засіданні позачергової вісімнадцятої сесії
районної ради. Пропоную підтримати та винести на розгляд пленарного засідання
позачергової вісімнадцятої сесії районної ради питання порядку денного «Про розгляд
депутатських запитів та хід їх виконання».

Інші пропозиції будуть? Немає? Прошу голосувати.

Голосували: «за» - 10 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Сарич В.С., Мосійчук А.М.,
Димарчук С.Л., Мельник П.В., Чепура М.Ф., Командік О.В., Конопліцька С.А., Сорочиць
Л.П.)

Постійні комісії

в и р і ш и л и:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової вісімнадцятої сесії
районної ради питання «Про розгляд депутатських запитів та хід їх виконання».
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Слухали: Мітітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики.

Питання порядку денного - Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.

Доповідає: Солодка О.І. – начальник фінансового управління

райдержадміністрації.

Виступили: Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (п.17 частини 1
статті 43), Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет
України на 2017 рік», розпорядженнями облдержадміністрації від 17 листопада 2017
року № 682 „Про розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету”, від 17
листопада 2017 року № 683 „Про внесення змін до річного обсягу субвенцій з
державного бюджету в 2017 році”, рішенням сесії обласної ради від 01.12.2017р. № 756
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік», рішенням Зарічненської
селищної ради від 30.11.2017р. № 760 «Про внесення змін до бюджету Зарічненської
селищної ради на 2017 рік», та іншими чинними нормативно – правовими актами з цих
питань, вносяться наступні зміни до рішень сесії районної ради від 23.12.2016 року №
168“Про районний бюджет на 2017 рік”, від 01.03.2017 року №194, від 28.04.2017 №195,
від 17.05.2017 №207, від 26.07.2017 №220, від 06.09.2017 №231, від 03.11.2017 №248
«Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», а саме:

1. Проект рішення передбачає збільшення доходів загального фонду районного бюджету
на суму 10936436,94 грн. (додаток№1), в тому числі за рахунок:

- перевиконання дохідної частини районного бюджету в сумі 311915 грн.;

- стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі
грн.

868300
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- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу в сумі 3131630,94 грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот в сумі 2830000 грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І-ІІ групи внаслідок
психічного розладу в сумі 2900000грн.;

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 942200 грн.

- іншої субвенції загального фонду переданої Зарічненською селищною радою в сумі
8000 грн. на оплату електроенергії для музею відділу культури згідно з рішенням
Зарічненської селищної ради від 30.11.2017р. №760 „Про внесення змін до селищного
бюджету на 2017 рік ”.

Зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 55609 грн.

2. Проектом рішення затверджуються доходи загального фонду районного бюджету з
врахуванням внесених змін в сумі 326083370,94грн. та доходи спеціального фонду
районного бюджету в сумі 3815640,25грн.

3. Збільшуємо видатки загального фонду районного бюджету на суму 11031513,94 грн.
(додаток №2), в тому числі за рахунок :
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- перевиконання дохідної частини районного бюджету в сумі 311915 грн.;

- стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі
грн.

868300

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу в сумі 3131630,94 грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот в сумі 2830000 грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І-ІІ групи внаслідок
психічного розладу в сумі 2900000грн.;

-медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 942200 грн

- іншої субвенції загального фонду переданої Зарічненською селищною радою в сумі
8000 грн. на оплату електроенергії для музею відділу культури згідно з рішенням
Зарічненської селищної ради від 30.11.2017р. №760 „Про внесення змін до селищного
бюджету на 2017 рік ”;

- коштів, що передаються із спеціального фонду районного бюджету (бюджету розвитку)
до загального фонду районного бюджету в сумі 39468 грн.

4.Зменшуємо видатки загального фонду районного бюджету на суму 55609 грн.
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(додаток № 2), в тому числі за рахунок:

- зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 55609 грн.

5.Затверджуємо видатки районного бюджету по загальному фонду з врахуванням
внесених змін на 2017 рік в сумі 327755056,01., з дефіцитом загального фонду
районного бюджету в сумі 1671685,07 грн., (додаток №2,4,).

6.Зменшуються видатки спеціального фонду бюджету на суму 39468 грн. (додаток
№2,4), в тому числі :

- за рахунок коштів, що передаються із спеціального фонду бюджету до загального
фонду районного бюджету на суму 39468 грн.

7.Зменшуються видатки бюджету розвитку ( спеціального фонду) районного бюджету на
суму 39468 грн. ( додаток №2,4)., в тому числі:

- за рахунок коштів, що передаються із спеціального фонду бюджету до загального
фонду бюджетуна суму 39468 грн.;

8.Затверджуємо видатки районного бюджету по спеціальному фонду з врахуванням
внесених змін на 2017 рік в сумі 7881663 грн.

9.Установлено дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 4066022,75 грн.,
джерелом покриття якого визначити спрямування коштів, що передаються із загального
фонду до спеціального фонду в сумі 4066022,75 грн.(додаток2,4 ).
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10. Вносяться зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів (додаток №3), в тому числі за
рахунок :

- стабілізаційної дотації з державного бюджету Омитській сільській раді на суму 69464
гривень, розподіл стабілізаційної дотації сільським бюджетам здійснюється відповідно
до незабезпеченості коштами на заробітну плату працівників бюджетних установ з
врахуванням перевиконання доходів бюджетів.

11.Затверджуються зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету ( додаток №5).

12. Також проект рішення передбачає внесення змін за головними розпорядниками
коштів за програмною та економічною класифікацією видатків.

Мітітюк О.Д. - голова постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової
політики. Шановні депутати, запитання до Олени Іванівни будуть? Немає?

В кого із депутатів будуть зміни чи доповнення до проекту рішення? Немає?

Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.

Постійні комісії

в и р і ш и л и:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової вісімнадцятої сесії
районної ради питання та проект рішення «Про внесення змін до районного бюджету на
2017 рік».
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Голосували: «за» - 10 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Сарич В.С., Мосійчук А.М.,
Димарчук С.Л., Мельник П.В., Чепура М.Ф., Командік О.В., Конопліцька С.А., Сорочиць
Л.П.)

Слухали: Мітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Питання порядку денного - Про надання Зарічненській ЗОШ І-ІІ
ст. земельної ділянки в постійне користування.

Доповідає: Мельник П.В. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.

Шановні депутати, проект рішення з даного питання у Вас на руках. Запитання до Павла
Володимировича будуть? Немає?

В кого із депутатів будуть зміни чи доповнення до проекту рішення? Немає?

Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.

Постійні комісії

в и р і ш и л и:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової вісімнадцятої сесії
районної ради питання та проект рішення «Про надання Зарічненській ЗОШ І-ІІ ст.
земельної ділянки в постійне користування».
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Голосували: «за» - 10 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Сарич В.С., Мосійчук А.М.,
Димарчук С.Л., Мельник П.В., Чепура М.Ф., Командік О.В., Конопліцька С.А., Сорочиць
Л.П.)

Слухали: Мітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Питання порядку денного - Про надання Морочненській ЗОШ
І-ІІІ ст. земельної ділянки в постійне користування.

Доповідає: Мельник П.В. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.

Шановні депутати, проект рішення з даного питання у Вас на руках. Запитання до Павла
Володимировича будуть? Немає?

В кого із депутатів будуть зміни чи доповнення до проекту рішення? Немає?

Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.

Постійні комісії

в и р і ш и л и:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової вісімнадцятої сесії
районної ради питання та проект рішення «Про надання Морочненській ЗОШ І-ІІІ ст.
земельної ділянки в постійне користування».
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Голосували: «за» - 10 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Сарич В.С., Мосійчук А.М.,
Димарчук С.Л., Мельник П.В., Чепура М.Ф., Командік О.В., Конопліцька С.А., Сорочиць
Л.П.)

Слухали: Мітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Питання порядку денного - Про надання Прикладницькій ЗОШ
І-ІІІ ст. земельної ділянки в постійне користування.

Доповідає: Мельник П.В. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.

Шановні депутати, проект рішення з даного питання у Вас на руках. Запитання до Павла
Володимировича будуть? Немає?

В кого із депутатів будуть зміни чи доповнення до проекту рішення? Немає?

Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.

Постійні комісії

в и р і ш и л и:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової вісімнадцятої сесії
районної ради питання та проект рішення «Про надання Прикладницькій ЗОШ І-ІІІ ст.
земельної ділянки в постійне користування».
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Голосували: «за» - 10 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Сарич В.С., Мосійчук А.М.,
Димарчук С.Л., Мельник П.В., Чепура М.Ф., Командік О.В., Конопліцька С.А., Сорочиць
Л.П.)

Слухали: Мітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Питання порядку денного - Про надання Неньковицькій ЗОШ
І-ІІІ ст. земельної ділянки в постійне користування.

Доповідає: Мельник П.В. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.

Шановні депутати, проект рішення з даного питання у Вас на руках. Запитання до Павла
Володимировича будуть? Немає?

В кого із депутатів будуть зміни чи доповнення до проекту рішення? Немає?

Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.

Постійні комісії

в и р і ш и л и:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової вісімнадцятої сесії
районної ради питання та проект рішення «Про надання Неньковицькій ЗОШ І-ІІІ ст.
земельної ділянки в постійне користування».
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Голосували: «за» - 10 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Сарич В.С., Мосійчук А.М.,
Димарчук С.Л., Мельник П.В., Чепура М.Ф., Командік О.В., Конопліцька С.А., Сорочиць
Л.П.)

Слухали: Мітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Питання порядку денного - Про надання Кухітсько-Вільській
ЗОШ І-ІІІ ст. земельної ділянки в постійне користування.

Доповідає:

Мельник П.В. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.

Шановні депутати, проект рішення з даного питання у Вас на руках. Запитання до Павла
Володимировича будуть? Немає?

В кого із депутатів будуть зміни чи доповнення до проекту рішення? Немає?

Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.

Постійні комісії

в и р і ш и л и:

Підтримати та винести на розгляд пленарного засідання позачергової вісімнадцятої сесії
районної ради питання та проект рішення «Про надання Кухітсько-Вільській ЗОШ І-ІІІ ст.
земельної ділянки в постійне користування».
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Голосували: «за» - 10 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Сарич В.С., Мосійчук А.М.,
Димарчук С.Л., Мельник П.В., Чепура М.Ф., Командік О.В., Конопліцька С.А., Сорочиць
Л.П.)

Слухали: Мітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики.

Шановні депутати. У відповідності поданої заяви ДП «Рівненський інститут
землеустрою» № 02/3094 від 01.11.2017 з доданою технічною документацією з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності загальною площею 0,0012 га., що передаються в оренду строком
на 7 років ПрАТ «Рівнеобленерго» для розміщення, електричної та теплової енергії на
території Зарічненської селищної ради є потреба доповнити проект порядку денного
позачергової вісімнадцятої сесії районної ради питанням «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності, що передаються в оренду строком на 7 років ПрАТ
«Рівнеобленерго» на території Зарічненської селищної ради Зарічненського району
Рівненської області». Проект рішення з даного питання Вам роздано.

Вношу пропозицію:

- доповнити проект порядку денного позачергової вісімнадцятої сесії районної ради
питанням «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що
передаються в оренду строком на 7 років ПрАТ «Рівнеобленерго» на території
Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області»;

- питання та проект рішення з питання «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності, що передаються в оренду строком на 7 років ПрАТ
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«Рівнеобленерго» на території Зарічненської селищної ради Зарічненського району
Рівненської області» підтримати та винести на розгляд позачергової вісімнадцятої сесії
районної ради;

- доповідачем з даного питання визначити Андрієнка В.О., провідного інженера –
землевпорядника ДП «Рівненський інститут землеустрою».

Хто за дану пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 10 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Сарич В.С., Мосійчук А.М.,
Димарчук С.Л., Мельник П.В., Чепура М.Ф., Командік О.В., Конопліцька С.А., Сорочиць
Л.П.)

Постійні комісії

в и р і ш и л и:

1. Доповнити проект порядку денного позачергової вісімнадцятої сесії районної ради
питанням «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що
передаються в оренду строком на 7 років ПрАТ «Рівнеобленерго» на території
Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області».

2. Підтримати та винести на розгляд позачергової вісімнадцятої сесії районної ради
питання та проект рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності, що передаються в оренду строком на 7 років ПрАТ «Рівнеобленерго» на
території Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області».

3. Доповідачем з даного питання визначити Андрієнка В.О., провідного інженера –
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землевпорядника ДП «Рівненський інститут землеустрою».

Слухали: Мітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики.

Шановні депутати. Є ще одна заява ДП «Рівненський інститут землеустрою» від
20.11.2017 № 02/3217-1 з проханням прийняти рішення на розроблення схем
землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель на
частину території Зарічненського району (Неньковицька, Морочненська сільські ради).

На озвучене подання ДП «Рівненський інститут землеустрою», постійною комісією
районної ради з питань земельних відносин, екології, аграрної політики,
природокористування та розвитку села (голова Клімович П.П.) розроблений проект
рішення «Про надання дозволу на розроблення схем землеустрою і техніко-економічного
обґрунтування використання та охорони земель на частину території Зарічненського
району Рівненської області (Морочненська, Неньковицька сільські ради)».

Виступили: Місюра А.А. – голова районної ради.

Ми зараз надаємо дозвіл на розроблення схем землеустрою і техніко-економічного
обґрунтування використання та охорони земель на території Морочненської,
Неньковицької сільських рад за межами населених пунктів.

Схеми розробляються на виконання Регіональної програми розвитку земельних відносин
у Рівненській області на 2016-2020 роки, відповідна Програма розроблена і у нашому
районі та затверджена рішенням районної ради від 13 квітня 2016 року № 63. Схеми
землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель
розроблятимуться за кошти державного бюджету.
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Після розроблення схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування
використання та охорони земель, проведення експертизи землевпорядної документації,
подадуть її на затвердження до районної ради.

Мітітюк О.Д. - голова постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової
політики. Проект рішення з даного питання у Вас на руках. Чи будуть запитання по
проекту рішення. Немає?

Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.

Вношу пропозицію:

- доповнити проект порядку денного позачергової вісімнадцятої сесії районної ради
питанням «Про надання дозволу на розроблення схем землеустрою і
техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель на частину
території Зарічненського району Рівненської області (Морочненська, Неньковицька
сільські ради)»;

- питання та проект рішення з питання «Про надання дозволу на розроблення схем
землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель на
частину території Зарічненського району Рівненської області (Морочненська,
Неньковицька сільські ради)». підтримати та винести на розгляд позачергової
вісімнадцятої сесії районної ради;

- доповідачем з даного питання визначити Андрієнка В.О., провідного інженера –
землевпорядника ДП «Рівненський інститут землеустрою».

Хто за дану пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 10 чол. (Мітітюк О.Д., Смаглюк А.Ф., Сарич В.С., Мосійчук А.М.,
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Димарчук С.Л., Мельник П.В., Чепура М.Ф., Командік О.В., Конопліцька С.А., Сорочиць
Л.П.)

Постійні комісії

в и р і ш и л и:

1. Доповнити проект порядку денного позачергової вісімнадцятої сесії районної ради
питанням «Про надання дозволу на розроблення схем землеустрою і
техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель на частину
території Зарічненського району Рівненської області (Морочненська, Неньковицька
сільські ради)»;

2. Підтримати та винести на розгляд позачергової вісімнадцятої сесії районної ради
питання та проект рішення «Про надання дозволу на розроблення схем землеустрою і
техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель на частину
території Зарічненського району Рівненської області (Морочненська, Неньковицька
сільські ради)».

3. Доповідачем з даного питання визначити Андрієнка В.О., провідного інженера –
землевпорядника ДП «Рівненський інститут землеустрою».

Слухали: Мітюка О.Д. - голову постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та
податкової політики. Питання – «Різне». Шановні депутати, є бажаючі виступити?
Немає.

Всі питання, що внесені на розгляд позачергової вісімнадцятої сесії районної ради
сьомого скликання розглянуті. В кого які будуть зауваження, пропозиції щодо ведення
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засідання комісії? Немає? Дякую всім за роботу.

Рішення постійних комісій та проекти рішень з питань порядку денного позачергової
вісімнадцятої сесії районної ради додаються.

Головуючий,

Голова постійної комісії з питань

бюджетно-фінансової та податкової політики

О.Д. Мітітюк
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