КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА VІ СКЛИКАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 01 серпня 2012 року

№ 60
м. Київ

Про скликання чергової
дев’ятнадцятої сесії районної ради
VІ скликання

І. Керуючись ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
скликати

чергову

дев’ятнадцяту

сесію

районної

ради

шостого

скликання

23 серпня 2012 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 внесення змін до рішення Києво-Святошинської районної ради від

28.12.2011 року №173-14-VI «Про районний бюджет Києво-Святошинського району на
2012 рік» (з наступними змінами).
2.

Про

затвердження

звіту

про

виконання

районного

бюджету

Києво-

Святошинського району за І півріччя 2012року.
3.

Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду районного

бюджету за червень, липень 2012 року.
4.

Про порядок зарахування коштів у 2012 році, що надходять від продажу

земельних ділянок несільськогосподарського призначення, розташованих за межами
населених пунктів району.
5.

Про затвердження звіту про виконання у І піріччі 2012 року Програми

економічного, соціального та культурного розвитку Києво-Святошинського району на
2012 рік.

6.

Про затвердження змін та доповнень до Програми економічного, соціального та

культурного розвитку Києво-Святошинського району на 2012 рік.
7.

Про затвердження Києво-Святошинської районної Програми «Онкологія на

2012-2016 роки».
8.

Про затвердження цільової соціальної Програми подолання та запобігання

бідності у Києво-Святошинському районі на період до 2015 року».
9.

Про затвердження змін та доповнень до районної «Комплексної Програми

подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування
інтернатних закладів для дітей „Назустріч дітям” на 2009-2017 роки».
10.

Про порушення клопотання перед Київською обласною радою щодо віднесення

м.Вишневого Києво-Святошинського району Київської області до категорії міст
обласного значення.
11.

Про затвердження списку присяжних Києво-Святошинського районного суду

Київської області.
12.

Про надання погодження надр у користування ТОВ «Мостищанський

цегельний завод».
13.

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки

земельних

ділянок,

розташованих

за

межами

населених

пунктів

Києво-

Святошинського району.
14.

Про внесення змін до плану роботи Києво-Святошинської районної ради.

15.

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» (із наступними змінами).
-

Інші питання.

-

Різне.
ІІ. Відділу організаційного забезпечення діяльності ради, її органів та депутатів

оприлюднити це розпорядження в газеті “Новий день” та на офіційному сайті
районної ради.

Голова ради

(підпис)

В.В. Луцюк

