2.

І

Постійна
комісія
районної ради з
гуманітарно соціальних
питань та
депутатської
етики

Винницьким В.М. робіт з поточного ремонту
орендованого
приміщення
гаражу
№
XIII
м.Перемишляни, вул..Привокзальна,За згідно договору
оренди нерухомого майна від 01.08.2014 р.№3.
9. Про розгляд листа Головного управління ДФС у
Львівській області від 28.08.2017 року № 4464/9-13-0117-10-10 про подання на розірвання контракту з
керівником
підприємства-боржника
державної
(комунальної)
форми
власності
КП «Перемишлянитеплоенерго» Карашкевичем І.Ю.
10. Про розгляд листа Прокуратури Львівської
області від 27.07.2017 року № 18/897- вих. -17 щдо
внесення змін до рішення XIX сесії VII скликання
Перемишлянської районної ради від 29.06.2017 року №
355 «Про затвердження Програми сприяння діяльності
Перемишлянському відділу Золочівської місцевої
Прокуратури на 2017 рік».
11 .Про розгляд листа Рівненської районної ради
про підтримку звернення до Верховної ради України
щодо
скасування
депутатської
недоторканості
народних депутатів України.
12. Про розгляд листа Перемишлянської РДА від
03.07.2017 року № 01-31/2044 щодо приведення
автостанції м.Перемишляни до належного стану.
13. Про вихід районної ради із засновників редакції
районної газети «Перемишлянський край»
14.Різне.
1. Про підготовку до опалювального сезону 07.09.2017р.
установ освіти, культури, медицини та соціального 1000 год.
захисту населення у Перемишлянському районі.
2.
Про
роботу
структурних
підрозділів
райдержадміністрації з дітьми та молоддю щодо
захисту їх законних прав та інтересів на території
Перемишлянського району.
3. Про роботу медичних установ та якість надання
медичних послуг жителям Перемишлянського району.
4. Про стан утримання доріг у Перемишлянському
районі.
5. Про роботу скаутської організації «Пласт».
6. Про роботу Золочівського райавтодору.

Постійна комісія

Антошків А.Б.,
головний спеціаліст
організаційного
відділу

3.

Постійна
комісія
районної ради з
питань
соціальноекономічного
розвитку та
інвестицій

4.

Постійна комісія
районної ради з
питань
бюджету та
фінансів

7. Про стан виконання районних програм.
8.Про розгляд листа Перемишлянської РДА від
01.09.2017 року № 01-31/3044 та Перемишлянської
центральної районної лікарні від 28.08.2017 року №
845
щодо
реорганізації Дунаївської дільничної
лікарні.
9.Про розгляд листа Рівненської районної ради про
підтримку звернення до Верховної ради України щодо
скасування депутатської недоторканості народних
депутатів України.
10. Про вихід районної ради із засновників редакції
районної газети «Перемишлянський край»
11.Різне.
1. Про підготовку до опалювального сезону 07.09.2017р.
установ освіти, культури, медицини та соціального II 0 0 год.
захисту населення у Перемишлянському районі.
2. Про стан утримання доріг у Перемишлянському
районі.
3. Про роботу Золочівського райавтодору.
4. Про стан виконання районних програм.
5.Про розгляд листа Перемишлянської РДА від
01.09.2017 року № 01-31/3044 та Перемишлянської
центральної районної лікарні від 28.08.2017 року №
845
щодо
реорганізації Дунаївської дільничної
лікарні.
6.Про розгляд листа Рівненської районної ради про
підтримку звернення до Верховної ради України щодо
скасування депутатської недоторканості народних
депутатів України.
7. Про вихід районної ради із засновників редакції
районної газети «Перемишлянський край»
8-Різне.
1. Про виконання районного бюджету за 1-е 07.09.2017р.
півріччя 2017 року.
II 0 0 год.
2. Про підготовку до опалювального сезону
установ освіти, культури, медицини та соціального
захисту населення у Перемишлянському районі.
3. Про стан утримання доріг у Перемишлянському
районі.

Постійна комісія

Слюбик Б.С.,
головний спеціаліст
сектору з правових
питань та інвестицій

Постійна комісія

Ребуха С.П.,
начальник
загального відділу

4. Про роботу Золочівського райавтодору.
5. Про стан виконання районних програм.
6. Про розгляд листа Перемишлянської РДА від
01.09.2017 року № 01-31/3044 та Перемишлянської
центральної районної лікарні від 28.08.2017 року
№ 845 щодо реорганізації Дунаївської дільничної
лікарні.
7. Про розгляд листа
Перемишлянської
центральної районної лікарні від 28.08.2017 року
№ 845 щодо перенаправлення залишку коштів на
придбання обладнання.
8. Про розгляд листа
Перемишлянської
центральної районної лікарні від 30.08.2017 року №
856 щодо додаткового виділення коштів на заробітну
плату.
9.Про розгляд листа Рівненської районної ради про
підтримку звернення до Верховної ради України щодо
скасування депутатської недоторканості народних
депутатів України.
10. Про розгляд листа ОЗНЗ «Перемишлянська
загальноосвітня школа-гімназія І-ІІІ ступенів» щодо
виділення
коштів
на
виготовлення
технічної
документації для капітального ремонту опалювальної
системи.
11. Про вихід районної ради із засновників редакції
районної газети «Перемишлянський край»
12.Різне.

Заступник голови районної ради

Т.Мартиняк

