
проскт
Орiснтовний

порядок денний вiiсiмнадцятоi cecii районноi ради
восьмого скликання

1б грулня
1. Про
,Щоповiдае:
2. Про
полiтики.

2022 року 11:00 год. (мала зала)

звiт голови районноi ради про cBolo дiяльнiсть,
тимошцrк Василь олексiйович - голова районноi Ради,

звiт голови районноi ради про здiйснення державноi реryляторноТ

,щоповiдае: Тимощук Василъ олексiйович - голова районноi Ради,
з. Про затвердження плану дiяльностi з пцготовки проектiв регуляторних
aKTiB на 2023 piK.
,щоповiдас: Сиiницька оксана Анатолiiвна - начzшьник управлiння економiчного

тааГропроМислоВогорозВиткУ'житлоВо-коМУнапЬногогоспоДарства'
мiстоýуДування' архiтекryри райдеРжадмiнiстраuii,
4. 'Про 

Щiльову програму створення та ведення мiстобулiвного кадастру

в PiBHeHcbKoMy районi на2022,2024 роки.
,щоповiдае: Ситнiцька оксана Анатолiiъна - наччшьник управлiння економiчного

та агропромислового розвитку, житлово-комунапъного господарства,

MicTo буДув aHHrI, архiтектури р айдержадм iHicTp ацiТ,

5. Про затвердження про€кту землеустроIо щодо встановлення (змiни) меж

населено.о .rу"-*rу села Ёеликi Селища на територii CocнiBcbKoi селищноi

ради Рiвненського району piBHeHcbkoi областi

Доповiдае: днтонюi T.r""u Михайлiвна - сlrецiалiст вiддiлу земельних pecypciB

CocHiBcbKoi селищноi ради.
б. Про погодження надання спецiального дозволу на користування

надрами з метою геологiчrrого вивчення пiску Захiдна Друга дiлянка

ЗдовбицЬкогО родовиЩа ТзоВ <<Полlос>> лтд, що знаходиться у PiBHeHcbKoMy

районi PiBHeHcbKoi областi .

доповiлае: олiйник Вiталiй Петрович - голова постiйнот koMiciT районноi ради з

питань земеJБних вiдносин, розвитку села та використанн,I природних ресурсlв,

спiвдоповiдае: Хлопiч Сергiй Вiкторович - начаJIьник вiддiлу мiстобудування,

архiтекryри, житлово-комУншIьного господарства Здовбицькоi сiльськоi Ради.

i. flpo внесецня змiн до рiшення районноi ради вiд 09 грудIIя 2020 року
ль 8 ,сrро склад та голiв постiйних комiсiЙ PiBHeHcbKoi РаЙОННОi РаДИ

восьмого кликанпя>.
Щоповiдае: НоциК олена.Щмитрiвна - н чальник органiзацiйного вiддiлу районноТ

Ё:^' ,,ро зняття з контролю окремих рiшепь районноi ради.
-доповiдъе: Миронюк Лiлiя Вiталiiъна - начальник вiддiлу з питань контролю та

дiловодства виконавчого апарату районноi Ради,
9. Про план роботи районноi Ради на I квартал2023 року.

доповiдъе: Миронюк Лiлiя Вiталiiъна - начальник вiддiлу з tIитанъ контролю та

дiловодства виконавчого апарату районноi Ради,

10. Рiзне.

Голова ради Василь ТИМОЩУК


