УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Перемишлянської районної ради
Львівської області
Від ^

^

^
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^

Про скликання XXIII позачергової сесії
VII скликання Перемишлянської
районної ради
Розглянувши звернення В.Танчина, голови Перемишлянської районної
державної адміністрації, від 15.01.2018 року № 01-31/170 та на виконання
п.19.3 рішення XXII позачергової сесії VII скликання
Перемишлянської
районної ради
від
21.12.2017 р. № 415 «Про районний бюджет
Перемишлянського району на 2018 рік», керуючись
ст. 46, ст. 55 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2.11 Регламенту
Перемишлянської районної ради VII скликання:
I. Скликати
XXIII позачергову сесію VII скликання
Перемишлянської
районної ради
25 січня 2018 року о 10 годині в сесійному залі районної
ради.
II. На розгляд сесії винести такі питання:
1 .Про затвердження
Програми
літнього
оздоровлення
школярів
Перемишлянського району у 2018 році.
2.Про затвердження
Програми
підтримки
талановитих
дітей
Перемишлянського району на 2018 рік.
З .Про затвердження програми підтримки Всеукраїнської дитячо - юнацької
військово - патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на 2018 рік.
4.Про затвердження районної Програми заходів відділу культури
Перемишлянської районної державної адміністрації на 2018 рік.
5.Про затвердження програм підтримки і розвитку агропромислового
комплексу району на 2018 рік.
6.Про затвердження районної Програми заходів щодо забезпечення введення
в промислову експлуатацію Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» у
ГІеремишлянському районі на 2018-2019 роки.
7.Про затвердження районної Програми заходів профілактики соціального
сирітства у Перемишлянському районі на 2018 рік.
8.Про затвердження Програми розвитку молодіжної політики в
Перемишлянському районі на 2018 рік.

9.Про затвердження Програми технічного і фінансового забезпечення,
удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку на
2018 рік.
10.Про затвердження Програми
матеріальної підтримки діяльності
правоохоронних органів в контексті взаємодії із органами місцевого
самоврядування на 2018 рік.
11 Ліро затвердження Програми підтримки заходів призову по мобілізації і
на строкову військову службу та забезпечення територіальної оборони району
на 2018 рік.
12.Про затвердження Програми надання шефської допомоги військовій
частині А0747 Збройних Сил України на 2018 рік.
13.Про затвердження Програми розвитку відносин з міжнародними
організаціями та регіонами на 2018-2020 роки.
14.Про затвердження Програми фінансової підтримки волонтерських
об'єднань для здійснення волонтерської діяльності в зоні АТО на 2018-2020
роки.
15.Про затвердження районної Програми підтримки органів виконавчої
влади у Перемишлянському районі на 2018 рік.
16.Про уточнення показників районного бюджету, за
рахунок залишку
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічний розвитку територій на 01.01.2018 року.
17.ГІро
скерування вільного залишку коштів районного бюджету, що
утворився станом на 01.01.2018 року.
18.Про
уточнення показників районного бюджету Перемишлянського
району.
19.Про затвердження розпоряджень голови Перемишлянської районної
державної адміністрації.
20.Про встановлення тарифів на центральне опалення та теплопостачання
для бюджетних споживачів КП «Перемишлянитеплоенерго».
21.Про зарахування ФОП Гринько М.М. суми придбаних будівельних
матеріалів в рахунок орендної плати.
22.Про переведення стоматологічних відділень КГІ Перемишлянська ЦРЛ та
Бібрської РЛ на самофінансування (госпрозрахунок).
23 .Про преміювання обдарованих дітей та учнівської молоді за досягнуті
успіхи в олімпіадах, конкурсах, турнірах та змаганнях.

Голова районної ради

