14 сесія VII скликання
Порядок денний
1. Про затвердження рішення виконавчого комітету Іршанської селищної
ради.
Доповідач: секретар ради - Денисенко К.О.
2. Про затвердження розпоряджень селищного голови.
3. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 2017 рік.
Доповідач: головний бухгалтер - Лобашова С.Ф.
4. Про надання субвенції до обласного бюджету.
5. Про надання субвенції до державного бюджету.
6. Про надання субвенцій районному бюджету.
7. Про надання фінансової допомоги жителям ОТГ на
придбання
ліків, операційне втручання та післяопераційне лікування.
8. Про затвердження проектно-кошторисної документації та передачу її
Житомирській ОДА.
9. Про списання основних засобів.
10. Про виділення коштів КЗОЗ «ІЦПМСД».
11. Про надання фінансової допомоги Іршанському КП «ІКП».
12. Про безоплатне приймання основних засобів, інших необоротних активів
та матеріальних цінностей у комунальну власність Іршанської ОТГ.
13. Про затвердження розрахункових витрат на надання платних соціальних
послуг відділенням соціальної допомоги вдома КЗ «Центр соціальних
послуг».
14. Про затвердження тарифів на платні послуги архіву.
15. Про внесення змін до штатного розпису Добринського НВК.
16. Про затвердження структури виконавчих органів та штатного розпису
Іршанської селищної ради.
17. Про реорганізацію шляхом перетворення КЗ «ІЦПМСД» Іршанської
селищної ради
у Комунальне некомерційне підприємство «ЦПМСД»
Іршанської селищної ради.
18. Про затвердження Програми зайнятості населення Іршанської селищної
ради на 2018 р.
19. Про розгляд депутатських звернень.
20. Про Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ
«ЦНАП» Іршанської селищної ради.
21. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад
22.Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру
і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Іршанської
об’єднаної територіальної громади.
23.Про
надання
дозволу
на
виготовлення
проектно-кошторисних
докуменктацій.
Доповідач: селищний голова РакА.Б.
-

24. Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік.
Доповідач: головний бухгалтер - Лобашова С.Ф.
25. Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність Іршанської селищної ради ОТГ.
26. Про розгляд клопотання про погодження щодо укладання договорів
оренди між Головним управлінням Держгеокадастром та гр.Кулику B.C.
27. Про розгляд клопотання щодо погодження дозволу гр.Прокопчуку P.A. на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
28. Про розгляд клопотання щодо погодження дозволу гр.Прокопчуку Ю.А.
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
29. Про надання дозволу на укладання договорів оренди з ФГ «Органік
Систем К» щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення
(неуспадкованих паїв).
30. Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на
реконструкцію ділянки водогону «Нова Борова-Іршанськ» на земельній
ділянці ОТГ.
31. Про затвердження детального плану території земельної ділянки під
будівництво комплексу будівель та споруд по обробці деревини та каменю в
смт.Іршанськ по вул. Промислова, 2.
32. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної
ділянки по вул.Гулія,8 в смт.Іршанськ.
33. Про дозвіл ФО-П Вороні І.М. на викуп земельної ділянки.
34. Про укладання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки.
35. Про дозвіл ФО-П Хлопицькому В.В. на виготовлення
технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення(відновлення) меж
земельної ділянки.
36. Про дозвіл на складання
земельної ділянки.

проекту із землеустрою щодо відведення

37. Про передачу земельної ділянки у власність гр.Голяченко Н.В.
38. Про припинення права користування земельною ділянкою та надання
дозволу на розробку проекту землеустрою.
Доповідач: начальник відділу екології та ОНС - Романчук Н.Б.
Різне.
39. Про надання фінансової допомого мешканцям Іршанської ОТГ.
40. Про умови оплати праці селищного голови та заступника селищного
голови.

