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Затверджую:
Перемишлянської
.^районної ради
Р.Андрусишин
2016 р.

ІІЛАН
роботи постійних комісій Перемишлянської районної ради
у III кварталі 2016 року
Дата засідання

Хто готує

№
п/п

Назва постійних
комісій

Назва питань

1.

Постійна комісія
районної ради з
гуманітарно соціальних
питань та
депутатської
етики

1. Про підготовку до опалювального сезону установ освіти,
культури, медицини та соціального захисту населення у
Перемишлянському районі.
2.
Про
роботу
структурних
підрозділів
райдержадміністрації з дітьми та молоддю щодо захисту їх
законних прав та інтересів на території Перемишлянського
району.
3. Про роботу медичних установ та якість надання
медичних послуг жителям Перемишлянського району.
4. Про розгляд листа відділу освіти Перемишлянської РДА
від 15.04.2016 року №784 щодо
вирішення питання
відкриття у м.Перемишляни дошкільного навчального
заштаду.
•
5. Про розгляд листа Ланівської сільської ради від
25.03.2016 року №100 щодо
створення на базі
Любешківської ЗОШ І-ІІ ст. дошкільної групи з
короткотривалим перебування^ дітей.
6.Різне.

14.09.2016р.
II 0 0 год

Постійна комісія

2.

Постійна комісія
районної ради з
питань бюджету
та фінансів

1. Про виконання районного бюджету за 1-е півріччя 2016
року.
2.
Про
роботу
структурних
підрозділів
райдержадміністрації з дітьми та молоддю щодо захисту їх
законних прав та інтересів на території Перемишлянського
району.
3. Про
розгляд .гГиста редакції районної
газети
«Перемишлянський край» від 23.06.2016 р. № 4 щодо
додаткового виділення коштів.
4. Про інформацію Федерації футболу Перемишлянського
району.
5. Про розгляд листа Обласної Асоціації місцевих рад «Ради
Львівщини» від 02.08.2016 ф к у №114 щодо членських

15.09.2016р.
II 0 0 год

Постійна комісія

Відповідальний за
підготовку питань на
засідання
Антошків А.Б.,
головний спеціаліст
загально організаційного
відділу

Ребуха С.П., начальник
загально організаційного
відділу

внесків.
6.| Про розгляд листа Бібрської ЗОШ І-ІІІ ^т. ім.Уляни
Кравченко від 08.06.2016 року №204 щодо виділення
коштів на ремонт спортивного залу.
7. Про розгляд листа Ланівської сільської ради від
25.03.2016 року №100 їцодо
створення на базі
Любешківської ЗОШ І-ІІ ст. дошкільної групи 3
короткотривалим перебуванням дітей.
8. Про розгляд заяви І.І.Наугольника, голови громадської
ради Перемишлянської РДА (вх..№ 320 від 07.09.2016 року)
щодо
виділення коштів »для встановлення пам'ятника
воїнам УПА.
9. Про затвердження розпорядження голови районної ради
від 07.09.2016 р.№ 41.
10. Різне.
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3.

Постійна комісія
районної ради з
антикорупційної
діяльності,
правових та
майнових питань

1

4.

Постійна комісія
районної ради з
питань
соціальноекономічного
розвитку та
інвестицій

1

•

*
1

1

*

•

>

1.
Про
роботу
структурних
підрозділів
райдержадміністрації з дітьми та молодцю щодо захисту їх
законних прав та інтересів на території Перемишлянського
району.
2. Про стан утримання доріг у Перемишлянському районі.
3. Про врегулювання питання подальшого використання
ПАТ «Львівгаз» комплексу будівель в м.Перемишляни,
вул.Боршівська, 39а.
4. Про інформацію Федерації' футболу Перемишлянського
району.
5.Про зняття з контролю рішень районної ради.
6. Про відвідування депутатів.
7. Про зарахування ФОП Гринько М.М. суми придбаних
будівельних матеріалів в рахунок орендної плати.
8.Різне.

14.09.2016р.
11°° год

1. Про виконання районного бюджету за 1-е півріччя 2016
року.
2. Про підготовку до опалювального сезону установ освіти,
культури, медицини та соціального захисту населення у
Перемишлянському районі.
3.
* Про
роботу
структурних
підрозділів
райдержадміністрації з дітьми та молоддю щодо захисту їх
законних прав та інтересів на території Перемишлянського
району.
4. Про стан утримання доріг у Перемишлянському районі.
5.Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оційси земельної ділянки площею 11,8000 га, які

15.09.2016р.
П°° год

Марків Я.С.,
начальник відділу з
питань управління
комунальним майном
спільної власності
територіальних громад
сіл і міст
Перемишлянського
району »

»

V

Слюбик Б.С.,
спеціаліст II категорії
відділу по правовому
забезпеченню та
зв'язках з органами
місцевого
самоврядування

ІІ

відведена для продажу права оренди на неї на земельних
торгах, для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва і розташована за адресою: Львівська обл..,
Перемишлянський р-н, Романівська сільська' рада (за
межами населеного пункту).
6. Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 5,0000 га, яка
відведена для продажу права оренди на неї на земельних
торгах, для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва і розташована за адресою: Львівська обл..,
Перемишлянський р-н, Свірзьська сільська рада (за межами
населеного пункту).
7. Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок площею 0,1461 га та
1,3676 га, для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, що належать Ясінській Г.М. та розташована за
адресою: Львівська обл.., Перемишлянський р-н, Ланівська
сільська рада (за межами населеного пункту).
8. Про затвердження Програми розвитку земельних
відносин у Перемишлянському районі на 2016-2020 роки.
9.Різне.

Керуючий справами районної ради
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Г.Горинецька

