КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА VІ СКЛИКАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 жовтня 2014 року

№ 76

Про скликання чергової
ХХХІХ сесії районної ради
VІ скликання

І. Керуючись ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
скликати чергову тридцять дев’яту сесію районної ради VІ скликання
25 листопада 2014 року об 11-00 годині.
Сесію провести в залі засідань райдержадміністрації за адресою: м. Київ,
пр. Перемоги, 126.
На розгляд сесії запропонувати такий порядок денний:
1. Про заслуховування інформації про стан законності, заходи щодо її зміцнення
та результати діяльності прокуратури Києво-Святошинського району в
2014 році.
2. Про заслуховування інформації про стан законності, заходи щодо її зміцнення
та результати діяльності Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в
Київській області на території району.
3. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету КиєвоСвятошинського району за 9 місяців 2014 року.
4. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду районного
бюджету за вересень, жовтень 2014 року.
5. Про внесення змін до рішення Києво-Святошинської районної ради від
23.01.2014 року № 396-34-VІ „Про районний бюджет Києво-Святошинського
району на 2014 рік” (із наступними змінами).
6. Про затвердження звіту про виконання за І півріччя 2014 року Програми
економічного, соціального та культурного розвитку Києво-Святошинського
району на 2014 рік.

7. Про затвердження змін до районної Комплексної Програми подолання дитячої
бездоглядності, підтримки сімей та реформування інтернатних закладів для
дітей «Назустріч дітям» на 2009-2017 роки.
8. Про внесення змін до Києво-Святошинської районної Програми «Розвиток
молочного скотарства в Києво-Святошинському районі на період до
2015 року».
9. Про затвердження списку присяжних Києво-Святошинського районного суду
Київської області.
10. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів КиєвоСвятошинського району.
-

Інші питання.

-

Різне.

ІІ. Відділу організаційного забезпечення діяльності ради, її органів та
депутатів забезпечити матеріалами депутатів та оприлюднити це розпорядження в
газеті «Новий день» та на офіційному сайті районної ради.

Голова ради

Л.С. Шевчук
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