13 сесія VII скликання
Порядок денний:

22 грудня 2017 року

1. Про затвердження розпоряджень селищного голови.
2. Про оплату праці селищного голови та заступника селищного голови.
3. Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік.
Доповідач: головний бухгалтер - Лобашова С.Ф.
4. Про план роботи селищної ради на І півріччя 2018 року.
Доповідач: секретар ради - Денисенко К. О.
5. Про затвердження Програми соціального, економічного і культурного розвитку
Іршанської територіальної громади на 2018 - 2020 p.p.
6. Про прийняття Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з
тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, на
територію Іршанської селищної ради Хорошівського району, учасників АТО та членів
сімей загиблих учасників АТО у 2018 - 2020 роках.
7. Про затвердження комплексної Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту
населення і територій Іршанської ОТГ від надзвичайних ситуацій на 2018 - 2020 p.p.
8. Про затвердження комплексної Програми впровадження системи відеоспостереження
Іршанської ОТГ на 2018 - 2020 p.p.
9. Про Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «ЦНАП» Іршанської
селищної ради.
10. Про встановлення вартості харчування
11. Про встановлення норм відшкодування витрат на відрядження в межах України дітям
шкільного віку.
12. Про безоплатне приймання із спільної власності територіальних громад району
основних засобів, інших необоротних активів та матеріальних цінностей у комунальну
власність Іршанської ОТГ.
13. Про надання матеріальної допомоги громадянам Іршанської ОТГ.
14. Про встановлення орендної плати бюджетним установам на 2018 рік.
15. Про затвердження Положення про архівний сектор Іршанської селищної ради.
16. Про передачу субвенцій та міжбюджетних трансферів до районного бюджету.
17. Про затвердження об’єктів використання субвенції.
Доповідач: селищний голова - Рак А.Б.
18. Про затвердження селищного бюджету на 2018 рік.
Доповідач: головний бухгалтер - Лобашова С. Ф.
Земельні питання.
19.Про розгляд клопотання ПП «ВлаБоДе»
20.Про розгляд клопотання ДП «Коростенське ЛМГ»
21.Про звільнення КП «Іршанське КП» від сплати земельного податку на 2018 рік.
22.Про звільнення ППЧ-28 від сплати земельного податку на 2018 рік.
23 .Про затвердження Програми розвитку земельних відносин, екології та охорони
навколишнього середовища земель Іршанської селищної ради на 2016-2020 роки в новій
редакції
24. Про надання дозволу ФО-П Беляку B.JI. на розробку детального плану території
земельної ділянки по вул.Гулія,6б в смт.Іршанськ.
25. Про дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр.Марченко С.А.
26. Про передачу земельних ділянок у власність.
27. Про припинення дії рішення та надання дозволу на розробку проектів землеустрою.
28. Про припинення права користування земельною ділянкою та надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
Доповідач: начальник земельного відділу - Романчук Н.Б.
29. Про надання фінансової допомоги КП «Іршанське КП».
Доповідач: селищний голова - Рак А.Б.

