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Средний балл: 0,00% Вопроса: 34 

 

Результаты по вопросу 
1. Про внесення змін до рішення позачергової 14 сесії районної ради сьомого 

скликання від 23 грудня 2016 року № 220 „Про районний бюджет на 2017 рік“  

 

 

2. Про програму розвитку системи охорони здоров’я в Скадовському районі на 2017-

2019 роки  

 



 

3. Про внесення змін до рішення 16 сесії районної ради від 21 березня 2017 року №261 

„Про районну цільову комплексну програму захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017-2019 роки“  

 

 

4. Про внесення доповнень до рішення 16 сесії районної ради 7 скликання від 

21.03.2017 №249 „Про програму економічного, соціального та культурного розвитку 

Скадовського району на 2017 рік“  

 



 

5. Про внесення змін до рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 12.05.2016 

№107 „Про районну програму оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період 

2016-2020 років“ 

 

 

6. Про подовження на 2017 рік терміну дії програми щодо реалізації Конвенції ООН 

про права дитини в Скадовському районі на період до 2016 року та внесення змін до 

неї 

 



 

7. Про надання згоди відділу освіти райдержадміністрації на здійснення 

фінансування організованого підвезення учнів до пунктів проведення державної 

підсумкової атестації та ЗНО  

 

 

8. Про вступ до житлово-будівельного кооперативу та укладання договору на 

виконання робіт з будівництва 95-квартирного житлового будинку за основу 

 



 

9. Пропозиція 2: Про вступ до житлово-будівельного кооперативу та укладання 

договору на виконання робіт з будівництва 95-квартирного житлового будинку при 

умові отримання трьох квартир та приміщення цокольного поверху будівлі для 

розміщення комунального закладу «Скадовська центральна районна лікарня»  

 

 

10. Про вступ до житлово-будівельного кооперативу та укладання договору на 

виконання робіт з будівництва 95-квартирного житлового будинку в цілому зі 

змінами 

 



 

11. Про делегування членів до складу Госпітальної ради Херсонської госпітального 

округу від Скадовського району за основу 

 

 

12. Пропозиція 1: включення кандидатури Розумного Анатолія Григоровича до 

складу Госпітальної ради Херсонського госпітального округу замість кандидатури 

Соценка Віталія Іванович  

 



 

13. Пропозиція 2 : включення кандидатури Грищенко Тетяни Василівни до складу 

Госпітальної ради Херсонського госпітального округу замість кандидатури Соценка 

Віталія Іванович 

 

 

14. Про делегування членів до складу Госпітальної ради Херсонського госпітального 

округу від Скадовського району 

 



 

15. Про затвердження списку присяжних Скадовського районного суду Херсонської 

області 

 

 

16. Про продовження терміну дії договорів оренди нерухомого майна, укладених із 

КП „Центральна районна аптека №17“ 

 



 

 

17. Про внесення змін та продовження терміну дії договору оренди нерухомого 

майна, укладеного з ПФП „Адоніс“ 

 

 

 

18. Про внесення змін та продовження терміну дії договору оренди нерухомого 

майна, укладеного з ПФП „Адоніс“ 

 



 

 

19. Про внесення змін та продовження терміну дії договору оренди нерухомого 

майна, укладеного з ТОВ „Таврійські свині“ 

 

 

 

20. Про внесення змін до договору оренди нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад району, укладеного із Скадовською районною державною 

адміністрацією 

 



 

 

21. Про надання в оренду відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Скадовської 

райдержадміністрації приміщень адміністративної будівлі за адресою: м.Скадовськ, 

вул.Олександрівська, 34  

 

 

 

22. Про надання в оренду службі у справах дітей Скадовської райдержадміністрації 

приміщень адміністративної будівлі за адресою: м.Скадовськ, 

вул.Олександрівська,34 



 

 

 

23. Про надання в оренду відділу економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 

туризму Скадовської РДА приміщень адміністративної будівлі за адресою: 

м.Скадовськ, вул.Олександрівська, 34 

 

 

 



24. Про надання в оренду Головному управлінню Держпраці у Херсонській області 

приміщень адміністративної будівлі за адресою: м.Скадовськ, вул.Олександрівська, 

34 

 

 

 

25. Про дострокове розірвання договорів оренди нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад району, укладених з Скадовською 

райдержадміністрацією  

 

 



26. Про надання в оренду архівному сектору Скадовської райдержадміністрації 

приміщень адміністративної будівлі за адресою: м.Скадовськ, вул.Олександрівська, 

32  

 

 

 

27. Про надання в оренду відділу економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 

туризму Скадовської райдержадміністрації приміщень районного будинку культури 

за адресою: м.Скадовськ, вул.Маріїнська, 66  

 

 



28. Про надання в оренду відділу економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 

туризму Скадовської райдержадміністрації приміщень адміністративної будівлі за 

адресою: м.Скадовськ, вул.Сергіївська, 4 

 

 

29. Про надання в користування селянському (фермерському) господарству 

„Ліньков“ частини внутрішньогосподарської зрошувальної системи  

 

 



30. Про внесення змін та продовження терміну дії договору безоплатного 

користування частиною внутрішньогосподарської зрошувальної системи, 

укладеного із ФОП Бурячком В.А. 

 

 

 

31. Про внесення змін та продовження терміну дії договору оренди нерухомого 

майна, укладеного з фізичною-особою підприємцем Лучком Ю.В.  

 

 

 



32. Про встановлення надбавок керівникам комунальних установ та закладів 

Скадовської районної ради у 2017 році 

 

 

 

33. Про звернення депутатів Скадовської районної ради Херсонської області щодо 

недопущення скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення 

 

 

34. Про звернення депутатів Скадовської районної ради Херсонської області  

 



 


