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Про скликання XIV сесії VII скликання
Перемишлянської районної ради
Керуючись ст. 46, ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», п.2.1 Регламенту Перемишлянської районної ради VII скликання:
I. Скликати XIV сесію VII скликання Перемишлянської
районної ради
23 лютого 2017 року о 10 годині в сесійному залі районної ради.
II. На розгляд сесії винести такі питання:
1.

Про затвердження Програми енергозбереження для населення у
Перемишлянському районі на 2017 - 2020 роки.
2. Про затвердження Програми реалізації конкурсу мікропроектів місцевого
розвитку Львівської області у Перемишлянському районі на 2017 - 2010
роки.
3.Про
затвердження
Програми
матеріальної
підтримки
діяльності
правоохоронних органів в контексті взаємодії із органами місцевого
самоврядування на 2017 рік.
4. Про затвердження Програми підтримки заходів призову по мобілізації і на
строкову військову службу та забезпечення територіальної оборони району
на 2017 рік.
5. Про затвердження районної Програми надання шефської допомоги
військовій частині А0747 Збройних Сил України на 2017рік
6. Про затвердження Програми збереження та використання об'єктів
культурної спадщини Перемишлянського району на період 2017 - 2018
років.
7. Про затвердження цільової програми ведення містобудівного кадастру у
Перемишлянському районі Львівської області на 2017 - 2018 роки.
8. Про затвердження районної програми підтримки органів виконавчої влади у
Перемишлянському районі на 2017 рік.
9. Про затвердження районної Програми забезпечення технічними засобами
Народних домів району на період 2017 року.
10. Про затвердження Програми технічного і фінансового забезпечення,
удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку
на 2017 рік.

11.Про затвердження Програм підтримки і розвитку агропромислового
комплексу району на 2017 рік.
12. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в
Перемишлянському районі на 2017 рік.
13.Про
затвердження
Програми
літнього
оздоровлення
школярів
Перемишлянського району у 2017 році.
14.Про затвердження Програми заходів Перемишлянського районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо реалізації молодіжної
політики і заходів щодо соціального захисту дітей та підлітків у
Перемишлянському районі на 2017 рік.
15.Про затвердження Програми в галузі соціального захисту та оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у
Перемишлянському районі на 2017 рік.
16.Про затвердження районної програми заходів «Національної стратегії
профілактики соціального сирітства на період до 2020 року» на 2017 рік.
17. Про затвердження програми «Обдаровані діти» на період 2017- 2020 роки.
18. Про роботу медичних установ та якість надання медичних послуг жителям
Перемишлянського району.
19. Про розгляд протоколу виробничої наради лікарів КП Перемишлянська
ЦРЛ від 13.01.2017 р. та розгляд звернення колективу лікарів Бібрської
районної лікарні від 13.01.2017 р.
20.Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу та
призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів
комунальної власності.
21. Про реорганізацію шляхом перетворення Стоківської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Перемишлянської районної ради Львівської області у
навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ
ступенів - дошкільний навчальний заклад» с.Стоки Перемишлянської
районної ради Львівської області.
22.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що надається в
оренду ПрАТ «Київстар» для будівництва базової станції стільникового
мобільного зв'язку, що розташована на території Стрілківської сільської
ради площею 0,1500 га.
23. Про внесення змін до договору оренди нежитлових приміщень від
28.12.2016 року, укладеного між Перемишлянською районною радою та ПП
„Гринько М".
24. Про зарахування
ФОП Гринько М.М. суми придбаних будівельних
матеріалів в рахунок орендної плати.
25. Про зарахування ФОП Перун В.М. суми придбаних будівельних матеріалів
в рахунок орендної плати
26.Про затвердження розпоряджень голови Перемишлянської районної
державної адміністрації.
27.Про зняття з контролю рішення районної ради.
28.Про харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
29. Про виділення коштів та затвердження переліку об'єктів капітальних
видатків загальноосвітніх навчальних закладів у 2017 році.

30. Про розміри батьківської плати за харчування дітей у дошкільних
навчальних закладах.
31. Про затвердження Плану роботи Перемишлянської районної ради
на 2017 рік.
32. Різне.

Голова районної ради

Р.Андрусишин

