КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА VІ СКЛИКАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 12 червня 2015 року

№ 31

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

І. Керуючись ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
скликати друге пленарне засідання чергової сорок третьої сесії районної ради
VІ скликання 16 червня 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 внесення змін до складу лічильної комісії районної ради.
2. Про затвердження примірного статуту комунального підприємства спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського
району Київської області.
3. Про затвердження статутів у новій редакції.
4. Про зміни до Програми економічного, соціального та культурного розвитку
Києво-Святошинського району на 2015 рік.
5. Про заслуховування звіту про виконання Програми економічного, соціального
та культурного розвитку Києво-Святошинського району за І квартал
2015 року.
6. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету КиєвоСвятошинського району за 1 квартал 2015 рік.
7. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду районного
бюджету за лютий, березень та квітень 2015 року.

8. 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”.
9. Про затвердження Комплексної програми підтримки та розвитку молоді
Києво-Святошинського району «Молодь» на 2015-2016 роки.
10. Про затвердження Києво-Святошинської районної програми «Здоров’я» на
2015 рік.
11. Про затвердження Програми
району на 2015-2020 роки.

енергозбереження

Києво-Святошинського

12. Про затвердження Програми фінансової підтримки об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст та комунальних підприємств КиєвоСвятошинського району Київської області на 2015-2017 роки.
13. Про утворення Комунального підприємства «Оздоровчо-реабілітаційний
центр» Києво-Святошинської районної ради Київської області.
14. Про внесення змін до рішення Києво-Святошинської районної ради
VІ скликання від 26 грудня 2013 року № 394-33-VI «Про затвердження
Переліку закладів культури базової мережі Києво-Святошинського району».
15. Про укладання контракту з генеральним директором Державного
комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління» КиєвоСвятошинської районної ради Київської області.
16. Про встановлення тарифів на транспортування та постачання теплової енергії
для опалювання Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району.
17. Про внесення змін до рішення Києво-Святошинської районної ради від
24.12.2010 р. № 26-03-VІ «Про склад Президії Києво-Святошинської районної
ради VІ скликання».
18. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів КиєвоСвятошинського району.
19. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, що належать ТОВ «Компанія міжрегіонального сервісу»,
розташованих за межами населених пунктів Києво-Святошинського району.
20. Про погодження надання в користування мисливських угідь Дочірньому
підприємству
«Києво-Святошинське
районне
мисливсько-рибальське
господарство Київського обласного мисливсько-рибальського виробничого
об’єднання Київської обласної ради».
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21. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села
Михайлівка-Рубежівка Михайлівсько-Рубежівської сільської ради КиєвоСвятошинського району Київської області.
22. Про внесення змін до районної Програми підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі «Власний дім» Києво-Святошинського району
Київської області.
23. 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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