КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА VІ СКЛИКАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26 березня 2015 року

№ 14

Про скликання
другого пленарного засідання
чергової ХLІІ сесії районної ради
VІ скликання

І. Керуючись ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
скликати друге пленарне засідання чергової сорок другої сесії районної ради
VІ скликання 31 березня 2015 року об 11-00 годині.
Сесію провести в залі засідань за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126.
На розгляд сесії запропонувати такий порядок денний:
1. Про затвердження Програми підтримки заходів мобілізаційної підготовки на
території Києво-Святошинського району на 2015 рік.
2. Про затвердження Порядку управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району
Київської області.
3. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Києво-Святошинського
району».
4. Про затвердження структури виконавчого апарату Києво-Святошинської
районної ради VІ скликання.
5. Про утворення Комунального закладу Києво-Святошинської районної ради
«Києво-Святошинська районна стоматологічна поліклініка».
6. Про призначення Ващенка К.О. на посаду генерального директора
Комунального підприємства «Спецобслуговування населення КиєвоСвятошинського району Києво-Святошинської районної ради Київської
області».

7. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету КиєвоСвятошинського району за 2014 рік.
8. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду районного
бюджету за листопад, грудень 2014 року та січень 2015 року.
9. Про внесення змін до рішення Києво-Святошинської районної ради від
26.01.2015 року № 474-41-VІ „Про районний бюджет Києво-Святошинського
району на 2015 рік”.
10. Про шефство над військовою частиною В 2968 Києво-Святошинського району
Київської області до закінчення Антитерористичної операції.
11. Про безоплатну передачу списаних автомобілів для потреб самооборони
Києво-Святошинського району.
12. Про внесення змін до районної Програми «Діти України» на 2012-2017 роки.
13. Про підтримку постанови Верховної Ради України від 27 січня 2015 року
№ 129-VІІІ «Про Звернення Верховної Ради України до Організації
Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї
Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї
ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав
світу про визнання Російської Федерації державою-агресором».
-

Інші питання.

-

Різне.

ІІ. Відділу організаційного забезпечення діяльності ради, її органів та
депутатів забезпечити матеріалами депутатів та оприлюднити це розпорядження на
офіційному сайті районної ради.

Голова ради

Л.С. Шевчук
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