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ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННЛ РАДА

IJiHHll l(bKoi об. lacTi
вул. Миколи Леонтtlвича, буд. l, пr.Тульчиrr, 23600
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Код €ДI'ПОУ: ztllýзzв-

розшор яд}ItЕння
02 люr,ого 2022 року Д&02

Про скликання 15 cecii районноi. рали8 скликання

"-o,ni'Щ;:'flTrý.T;;Ш;#ll-_';i?i#|,u,' 
cTaTTi 55, частин б cTaTTi 56 закону

l , Ск,'ика'и i 5 сесiю районноi рrr,, Ь скликання_ 17 лютого 202З року о 10 годинiв алмiнiстративнiй бУдiвлi заадресою: м. Т'ульчиr, 
"уr. 

N4иколи Леонтовйча, l,2, На ро.гляд пJтеI{арного засiданtтя сесii'винести IIитання:

orpou l'J;r#_i"r;iЪоХi:'Оu" ПiДТРИМКИ Ktl <ApxiTeKTypHe планувально-проек.гне

20;2 pilrрo 
ЗаТВеРДХtеННЯ :ЗВiТУ ПРО Виконання Тульчинського районного бtоджету за

- Про внесення змiн до районного бюлжету на 202З piK.: I:: 
затвердження розпоряд{жень голови районноТ ради.

,,.',;"r";;'";" Jjjýi';:^;lff",, 
Сl'ГаТУ'ГУ КОМУНаrIЬНОГо пiдприемства KApxiTeKTypHe

- ГIро BI'eC:eFiM змiн до рiшення.8 cecii' районноi. ради 8 скликання вiд 2З грудFrя202l рокУ м2lЗ <IIро n,p,,"i* об'сп'i" .nin*oil,"u."o.ri територiальних гроМад сiл,селиUI, MicTa'rульчинського 
району>, 

,vrf vvl L lYри lUрlt]лI

- Про надання дозволу кП KApxiTeKTypHe планувально-проектне бюро> на
il:TJftЁilr.oo 

ДОГОВОРУ ОРеНДИ НеЖИТЛОВИХ ПРИМiще"" 
"iд Оt.6i,"iбzороку iз Фоп

- Про надаЕня дозволу кП <ApxiTeKTypHe планувально-проектне бюро> на
ffiЪЖtr ЁilОО 

ДОГОВОРУ ОРеНДИ Не}КИТЛОВИХ ПРИмiщень вiд 21,0Ь,2о2Oроку iз Фоп
- Jlpo надання до:]волу кП KApxiTeKTypHe планувацьно-проектне бrоро> на

ffi;Ж-'iЁ.ОО 
ДОГОВОРУ ОРеНДИ Не}КИТЛОВИХ ГlРимirцень вiд 01.0i.20i9 року iз Фоп

- ГJро надання дозволу кII <ApxiTeKTl.pHe плануваr]ьно-проектне бюро> на
;]]",|:!Ijl:rill Ё: 

ДоГовору оренди нежIlтлових гtримirцень вiд 01.1b.20l8 року iз ФогI
- Jlро наДанн'I ДОзВолУ кГI <<ApxiT,eKT,ypHe плануваJIьно-проектFIе бюро> навI{есеЕ]ня змiн до .договору оренди J,,.oj нерух;;о;о nnuйru, tцо належить до спiльноТвласностi териr,орiапьних громад сiл, ..,rЙ, ,i;;; Тульчинського району мiж ТОВк Ге;rерадlОкомпанiЯ кКраянИ nr-.,' ,]l IrП <ТульчинСька диреКцiя кiновiлеомереlкiрайонноt,о вiддirrу KyJIbTypи) вiд 0l .09.2021рокr.



_ 11ро надання дозволу кп KApxiTeKTypHe пJтанувально-проектне бюро> на
внссення змiн до Догоi]орУ оренди Nl2 нерl,хомого майна, що належить до спiльноТ
BJtacHocTi теритсlрiruтьних гро]\{ал сi,ц, се:tищ, MicTa Туль.тинського району п,riж Фоп
Шелестов в.А. та I{II кТульчинська дирекцiя кiновiдеоп,tережi рЪйоrrrо.о вiддiлу
культури) вiд 01 .09.2021 року.- l1po надання дозвоjrу кп KApxiTeKTypHe планувально-проектне бюро> на
внесення змiн до договорУ оренди JФ1 нерухомого майна, що належить до спiльноТ
власностi териr,орiальних громад сiл, селищ, MicTa Туль.iинського району мiж Фоп
шелестоtз в.А. та кп кт\,ль.lинська дирекцiя кiновiдеоьтережi районного вiддiлу
куJtт,тури) вiд 01 .09,2021 року.

Про завершення привати:зацii гараNсiв райвiйськкоN{ату на (З бокси)
llpo lr;taTT роботи районноi рали 8 скликання на 202З piK.
IIро звернення Крижоrriльськоi' се,ltищноТ раlIи Тульчинського району про

t lерсЁtьтеltув;tння селlа Красне Туль LIинського 
району на село Щасливе

i Ipo зtrя,гтя з контролк) plIJ,]eHb раиоI{Frоl р
Рiзне.

I'o.;roBa райолrноr' рали Василь Небореtlький


