КО СІВС ЬКА РАЙ О Н Н А РАДА
78 601, Івано-Франківської обл., м.Косів, майдан Незалежності,! 1, т. 2 46 00, т.ф.2 46 ЗО,
2 46 40, ел.адреса: rada.kosiv@gmail.com

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 04 липня 2016 року

№ 4 9 -р

Про скликання четвертої сесії районної ради
сьомого скликання
I. Відповідно до статей 46 та 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації президії районної ради
від 21.06.2016 р., скликати четверту чергову сесію Косівської районної ради
сьомого скликання 11 серпня 2016 року о 10.00 годині в сесійній залі
районної ради.
II. Запропонувати на четверту сесію Косівської районної ради сьомого
скликання наступний проект порядку денного:
1) Про запровадження системи публічних електронних державних
закупівель у виконавчому апараті районної ради.
2) Про перейменування Вижньоберезівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Косівської районної ради Івано-Франківської області.
3) Про внесення змін і доповнень до комплексної програми
«Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Косівському районі
на період 2016-2020 роки».
4) Про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету.
5) Про виконання районного бюджету за перше півріччя 2016 року.
6) Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.
7) Про виконання програми соціально-економічного та культурного
розвитку району за перше півріччя 2016 року.
8) Про стан ремонту автодоріг на території Косівського району.
9) Про виконання районних цільових програм.
10)
Про призначення редактора газети «Гуцульський край».
11)
Про інформацію Косівського відділу поліції Головного
Управління Національної поліції в Івано-Франківській області про стан
законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та
результати діяльності на території району за перше півріччя 2016 року.

12)
Про інформацію Косівського відділу Коломийської місцевої
прокуратури щодо результатів діяльності на території району з а . перше
півріччя 2016 року.
13)
Про
звіт
відділу
будівництва,
житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури районної державної
адміністрації у частині роботи головного архітектора району та архітектурнопланувального бюро за перше півріччя 2016 року.
14) Питання комунальної власності.
15) Про звернення районної ради.
16) Про хід виконання депутатських запитів.
17) Про депутатські запитання та запити.
III. Запросити на сесію депутатів обласної ради від Косівського району,
голову та заступників голови районної державної адміністрації, керівників
установ, підприємств, організацій, політичних партій, громадських
організацій, сільських, селищних та міського голів, представників засобів
масової інформації району.
IV. Провести 08 серпня 2016 року о 13.00 годині в сесійній залі районної
ради День депутата.
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