Затверджую:
ради
Р.Андрусишин
2016 р.

ПЛАН
роботи постійних комісій Перемишлянської районної
у IV кварталі 2016 року
№
п/п

Назва постійних
комісій

Назва питань

1.

Постійна комісія
районної ради з
гуманітарно соціальних
питань та
депутатської
етики

1. Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016
року.
2. Про звіт голови районної ради за звітний період.
3. Про районний бюджет на 2017 рік.
4. Про розгляд листа Осталовицької ЗОШ І-ІІІ ст. від
11.11.2016 року № 88 щодо надання автобуса для
підвозу учнів школи.
5.Різне.
1. Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016
року.
2. Про звіт голови районної ради за звітний період.
3. Про районний бюджет на 2017 рік.
4. Про
уточнення
районного
бюджету
Перемишлянського району за 2016 рік.
5. Про внесення змін до рішення XI позачергової сесії
VII скликання Перемишлянської районної ради від
17.11.2016 року №242 «Про уточнення показників
розпису районного бюджету».
6.Про розгляд листа Короснянської сільської ради від
09.11.2016 року №271 щодо передачі на фінансування
районного бюджету ДНЗ «Дзвіночок» с.Коросно та
ДНЗ «Малятко» с.Унів.
7.Про звільнення від батьківської плати за харчування
дітей у дошкільному навчальному закладі «Сонечко»
м.Перемишляни.
8. Про виділення коштів:
- Про розгляд листа Короснянської сільської ради від
29.11.2016 року №298 щодо виділення коштів для
співфінансування
проекту «Капітальний ремонт

2.

І

Постійна комісія
районної ради з
питань бюджету
та фінансів

Дата засідання
14.09.2016р.

Хто готує

Постійна комісія

II00 год

15.09.2016р.

II00 год

Постійна комісія

Відповідальний за
підготовку питань на
засідання
Мартиняк Т.Б..,
завідувач сектором з
правових питань та
інвестицій

Ребуха С.П., начальник
загального відділу

3.

Постійна комісія
районної ради з
антикорупційної
діяльності,

шатрової покрівлі ДНЗ «Дзвіночок» с.Коросно».
- Про розгляд листів Перемишлянського РС ГУ ДСНС
України у Львівській області від 08.12.2016 року №
20/931 щодо
передбачення коштів в районному
бюджеті в сумі 150,0 тис. грн. відповідно до цільової
програми
захисту території і населення
від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру у Перемишлянському районі на 2016-2020
роки та від 12.12.2016 року № 20/935 щодо виділення
коштів в 2016 році в сумі 14,0 тис. грн. для закупівлі
пожежно-технічного обладнання.
- Про розгляд листів Перемишлянської ЗОШ І-ІІІ ст.
№2 ім Омеляна Ковча від 14.12.2016 року № 310
щодо передбачення коштів в районному бюджеті на
0,5 штатної одиниці посади заступника директора з
виховної роботи та від 14.12.2016 року № 311 щодо
передбачення коштів на придбання матеріальнотехнічних засобів (озвучення) для навчального
закладу
-Про розгляд листа Перемишлянського районного
військового комісаріату від 02.12.2016 року № 2890
щодо виділення коштів на закупівлю оргтехніки;
- Про розгляд листа Перемишлянського відділення
Буської МДПІ ГУ ДФС у Львівській області від
28.11.2016 р. № 2851/9/13-24-00-11/1064 щодо
передбачення коштів в районному бюджеті на 2017 рік
на проведення нормативної грошової оцінки земель не
сільськогосподарського призначення;
- Про розгляд листа о.І.Бикова , адміністратора храму
св..Петра і Павла с.Вовків, щодо придбання вікон для
сільського молодіжного центру.
- Про розгляд листа І.Наугольника, голови громадської
ради при Перемишлянській РДА, (вх.№445 від
16.12.2016 р.) щодо передбачення коштів для
громадської ради.
9. Різне.
1. Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016
року.
2. Про звіт голови районної ради за звітний період.
3. Про районний бюджет на 2017 рік.

14.09.2016р.

II00 год

Марків Я.С.,
начальник відділу з
питань управління
комунальним майном

правових та
майнових питань

4.

Постійна комісія
районної ради з
питань
соціальноекономічного
розвитку та
інвестицій

4.Про розгляд заяви Перун В.М. від 25.10.2016 року
щодо звільнення від орендної плати;
5. Про затвердження Статуту Народного дому м.
Бібрка Перемишлянського району Львівської області.
6. Про розгляд заяви Торко Л.Ю. від 09.11.2016 року
щодо приватизації частини приміщення.
7. Про розгляд листа відділу освіти Перемишлянської
РДА від 14.12.2016 р.
№ 2345 щодо приватизації
гуртожитку Свірзької ЗОНІ І-ІІ ст.
8. Різне.
1. Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016
року.
2. Про звіт голови районної ради за звітний період.
3. Про районний бюджет на 2017 рік.
4. Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського
призначення
державної
власності, що включена в перелік земельних ділянок
для продажу права оренди на земельних торгах, для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва, що розташована на території Свірзької
сільської ради площею 6,3 га;
5. Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського
призначення
державної
власності, що включена в перелік земельних ділянок
для продажу права оренди на земельних торгах, для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва, що розташована на території Свірзької
сільської ради площею 5,1094 га.
6. Про розгляд звернення Г.Олійника, представника
фонду реабілітації незрячих у Перемишлянському
районі
від 22.11.2016 року
щодо
відкриття
автобусного маршруту «Перемишляни - Львів» ч/з
Куровичі.
7.Різне.

Керуючий справами районної ради

спільної власності
територіальних громад
сіл і міст
Перемишлянського
району

15.09.2016р.
II00 год

Слюбик Б.С.,
головний спеціаліст
сектору з правових
питань та інвестицій

Г.Горинецька

