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ПЛАН
роботи постійних комісій Перемишлянської районної ради
у II кварталі 2017 року

№
п/п
1..

Назва
постійних
комісій
Постійна
комісія
районної ради з
питань
соціальноекономічного
розвитку та
інвестицій

Назва питань

Дата
засідання

1. Про інформацію начальника Перемишлянського 08.06.2017р.
відділення поліції Золочівського ВП ГУНП у Ю00 год.
Львівській області про діяльність у сфері охорони та
захисту прав і свобод людини, протидії злочинності,
забезпечення громадської безпеки і порядку на
території Перемишлянського району.
2.Про роботу комунального підприємства районної
ради «Перемишлянитеплоенерго» та якість надання
послуг з теплопостачання бюджетним установам і
організаціям району.
3. Про затвердження технічної документації
з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення площею 3,0000
га, яка відведена для продажу права оренди на неї на
земельних торгах (аукціоні) і розташована на
території Іванівської сільської ради (за межами
населеного пункту) Перемишлянського району
Львівської області.
4.Про розгляд
Звернення В.Балоги,народного
депутата України , щодо демонополізації ринку
газопостачання.
5. Про розгляд листа представників профільних
аграрних асоціацій (вх..№ 136 від 03.04.2017 року)
щодо
прийняття
закону
про
земельну
децентралізацію.

Хто готує

Постійна комісія

Відповідальний за
підготовку питань
на засідання
Слюбик Б.С.,
головний спеціаліст
сектору з правових
питань та інвестицій

г

2.

Постійна комісія
районної ради з
антикорупційної
діяльності,
правових та
майнових питань

3.

Постійна
комісія

6. Про затвердленя Програми проведення заходів з
профілактики та ліквідації африканської чуми свиней
та інших інфекційних захворювань тварин в
Перемишлянському районі на 2017 рік.
7.Про скерування вільного залишку коштів районного
бюджету, який утворився на 01.01.2017 року.
9. Про затвердження складу комісії та Положення про
відкритий конкурсний відбір виконавців робіт,
надавачів послуг та постачальників товарів, що
здійснюються
за
рахунок
коштів
бюджету
Перемишлянського району.
10. Різне. 1. Про інформацію начальника Перемишлянського 08.06.2017р.
відділення поліції Золочівського ВП ГУНП у II 0 0 год.
Львівській області про діяльність у сфері охорони та
захисту прав і свобод людини, протидії злочинності,
забезпечення громадської безпеки і порядку на
території Перемишлянського району.
2.Про розгляд заяви Гринько М.М. від 17.03.2017 року
про внесення змін до п.1 рішення IV сесії VII
скликання районної ради від 31.03.2016 року №105.
3.Про розгляд заяви Я.Боднара від 26.01.2017 року
щодо звільнення від сплати орендної плати.
4. Про розгляд заяв Л.Торко та І.Гавриляка, жителів
с.Свірж, щодо надання дозволу на приватизацію
орендованого приміщення.
5.Про затвердження Програми сприяння діяльності
Перемишлянського відділу Золочівської місцевої
прокуратури.
6.Про скерування вільного залишку коштів районного
бюджету, який утворився на 01.01.2017 року.
7. Про зняття з контролю рішень районної ради.
8. Про затвердження складу комісії та Положення про
відкритий конкурсний відбір виконавців робіт,
надавачів послуг та постачальників товарів, що
здійснюються
за
рахунок
коштів
бюджету
Перемишлянського району.
9. Різне.
1. Про інформацію начальника Перемишлянського 09.06.2017р.
відділення поліції Золочівського ВП ГУНП у ІО00 год.

Постійна комісія

Постійна комісія

Марків Я.С.,
начальник відділу з
питань управління
комунальним
майном спільної
власності
територіальних
громад сіл і міст
Перемишлянського
району

Мартиняк Т.Б.,
завідувач сектору з

районної ради з
гуманітарно соціальних
питань та
депутатської
етики

4.

Постійна комісія
районної ради з
питань
бюджету та

правових питань та
інвестицій

Львівській області про діяльність у сфері охорони та
et
захисту прав і свобод людини, протидії злочинності,
забезпечення громадської безпеки і порядку на
території Перемишлянського району.
2.Про розгляд звернень батьків учнів 9 - г о класу
Болотнянської ЗОШ І-ІІІ ст..(вх..№ 172 від 01.06.2017
року) та мешканців с.Болотня (вх..№ 173 від
01.06.2017 року) щодо збереження в с.Болотня школи
І-ІІІ ступенів.
3. Про реорганізацію Болотнянської загальноосвітньої
школи І-ІІІступенів Перемишлянської районної ради
Львівської "області у Болотнянську загальноосвітню
школу І-ІІ ступенів Перемишлянської районної ради
Львівської області.
4. Про реорганізацію навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» с.Костенів імені
Андрія Костирки Перемишлянської районної ради
Львівської області у навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» с.Костенів імені
Андрія Костирки Перемишлянської районної ради
Львівської області.
5.Про скерування вільного залишку коштів районного
бюджету, який утворився на 01.01.2017 року.
6. Про затвердження складу комісії та Положення про
відкритий конкурсний відбір виконавців робіт,
надавачів послуг та постачальників товарів, що
здійснюються
за
рахунок
коштів
бюджету
Перемишлянського району
7. Про хід виконання рішення XIV сесії VII скликання
від 23.02.2017 р.№292«Про затвердження Програми
підтримки талановитих дітей Перемишлянського
району на 2017 рік».
8.Різне.
1.Про виконання районного бюджету за 1-й квартал
2017 року.
2. Про інформацію начальника Перемишлянського
відділення поліції Золочівського ВП ГУНП у

13.06.2017р.
ІО00 год.

Постійна комісія

Ребуха С.П.,
начальник
загального відділу

Львівській об£- гі про діяльність у сфері охорони та
захисту прав і свобод людини, протидії злочинності,
забезпечення громадської безпеки і порядку на
території Перемишлянського району.
3. Про передачу бюджетних асигнувань з районного
бюджету до бюджету м.Львова у 2018 році.
4. Про розгляд листа Бродівського міжрайонного
відділу управління Служби безпеки України у
Львівській області від 29.03.2017 р. № 62/41-881
щодо облаштування цілодобового нагляду за
об'єктами історичної пам'яті польського народу.
5. Про розгляд звернення Г.Островерхи, директора
Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст.. ім..Уляни Кравченко від
23.05.2017 року №214 щодо капітального ремонту
спортивного залу школи.
6. Про затвердження звіту про виконання районного
бюджету Перемишлянського району за 2016 рік.
7.Про скерування вільного залишку коштів районного
бюджету, який утворився на 01.01.2017 року.
8. Про зняття з контролю рішень районної ради.
9. Про затвердження складу комісії та Положення про
відкритий конкурсний відбір виконавців робіт,
надавачів послуг та постачальників товарів, що
здійснюються
за
рахунок
коштів
бюджету
Перемишлянського району.
10. Про розгляд Депутатського звернення О.Довгаля
щодо придбання котла для Бібрської музичної школи
і звернення Р.Гринуса, Бібрського міського голови,
від 22.03.2017 р. №267 з цього ж питання.
11. Про розгляд звернення Р.Гринуса, Бібрського
міського голови, від 22.03.2017 р. № 274 щодо
ремонту каналізаційної системи.
12. Про розгляд звернення Б.Лівого, головного лікаря
Перемишлянської центральної районної лікарні, від
06.03.2017р. №242 про виділення коштів на
придбання медикаментів.
13. Про виділення коштів для загальноосвітніх
навчальних закладів у 2017 році.
14. Про виділення коштів для поточного ремонту
котельні та приміщення ДНЗ «Дзвіночок» с.Коросно.

І

15. Про в и д і л е н і коштів для ремонту котлів, димових
труб та затвердження переліку об'єктів фінансування
капітальних видатків загальноосвітніх навчальних
закладів у 2017 році
16.Різне.

Керуючий справами районної ради

Г.Горинецька

