УКРАЇНА
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного
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№ 119

Про проведення 11 - ї сесії
ради сьомого скликання
Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
скликати одинадцяту сесію ради сьомого скликання 25 жовтня 2017 року о Ю 00
год.
На розгляд сесії винести питання:
1. Про затвердження розпоряджень селищ ного голови.
2. Про затвердження звіту про виконання селищ ного бю джету за 9 місяців 2017 р.
3. Про внесення змін до селищ ного бюджету:
4. Про надання матеріальної допомоги громадянам:
5. Про безоплатну передачу на баланс КП «Іршанське КП» ком п'ю тера .
6. Про спрямування субвенції до районного бюджету за пільги з послуг зв'язку.
7. Про надання коштів КП «ІКП», отриманих від реалізації майна.
8. Про надання земельної ділянки О нищ енкуД .Ю . у с.Добринь .
9. Про надання в оренду частини приміщень кінотеатру.
10. Про надання в оренду господарського приміщення.
11. Про звіт поліції щодо стану злочинності на території громади .
12. Про встановлення плати послуг КП «Іршанське КП» за торгівлю на селищ ному
ринку.
13. Про внесення змін до штатного розпису.
14. Про затвердження Правил торгівлі на Ірш анському ринку.
15. Про надання згоди на викуп приміщення:
16. Про перерозподіл інф раструктурної с у б в е н ц ії.
17. Про затвердження проектно-кош торисної д о ку м е н т а ц ії.
18. Про розгляд заяви ГО «Іршанський актив» .
19. Про скасування рішення Ірш анської селищ ної ради .
20. Про визнання таким що втратило чинність рішення Ірш анської селищ ної ради .
21. Земельні питання .
22. Різне.
На засідання запросити керівників установ та організацій селища та дільничного
офіцера поліції Хорош івського ВП Коростиш івського ВП ГУНП у Ж итомирській
області Никитенка Я.В.

Селищний ГО
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