КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА VІ СКЛИКАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 02 вересня 2015 року

№ 43

Про скликання чергової
ХLІV сесії районної ради
VІ скликання

І. Керуючись ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
скликати чергову сорок четверту сесію районної ради VІ скликання 17 вересня
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 дострокове припинення повноважень депутатів Києво-Святошинської
районної ради VІ скликання.
2. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Києво-Святошинського
району».
3. Про зміни до Програми економічного, соціального та культурного розвитку
Києво-Святошинського району на 2015 рік.
4. Про заслуховування звіту про виконання Програми економічного,
соціального та культурного розвитку Києво-Святошинського району за І півріччя
2015 року.
5. Про зміни до Програми підтримки заходів мобілізаційної підготовки на
території Києво-Святошинського району на 2015 рік.
6. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва
в Києво-Святошинському районі на 2015-2016 роки.

7. Про затвердження Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на
території Києво-Святошинського району на 2015-2016 роки.
8. Про затвердження розміру щомісячної плати за навчання дітей на 2015-2016
навчальний рік у Комунальних позашкільних навчальних закладах «Боярська дитяча
школа мистецтв», «Вишнівська дитяча школа мистецтв», «Петрівська дитяча школа
мистецтв», «Чабанівська дитяча школа мистецтв», «Шпитьківська дитяча школа
мистецтв» Києво-Святошинської районної ради Київської області.
9. Про затвердження Доповнень до Цін на роботи (послуги) у сфері
використання архівних документів, що виконуються комунальною установою
«Києво-Святошинський районний Трудовий архів» на договірних засадах.
10. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету КиєвоСвятошинського району за І півріччя 2015 року.
11. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду
районного бюджету за червень, липень, серпень 2015 року.
12. 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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