КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА
78 601, Івано-Франківської обл., м.Косів, майдан Незалежності,11, т. 2 46 00, т.ф.2 46 ЗО,
2 46 40, ел.адреса: rada.kosiv@gmail.com

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 23 лютого 2017 року

№ 16 -р

Про скликання сьомої 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 21.02.2017 р., скликати сьому чергову сесію Косівської районної ради
сьомого скликання 16 березня 2017 року о 10.00 годині в сесійній залі районної
ради.
II. Запропонувати на сьому сесію Косівської районної ради сьомого
скликання наступний проект порядку денного:
1. По передачу бюджетних установ - закладів освіти, культури, охорони
здоров’я та рухомого майна у власність Космацької сільської
об’єднаної територіальної громади.
2. Про затвердження Статуту музею-садиби Патріарха Київського і всієї
Руси-України Володимира у новій редакції.
3. Про звернення районної ради.
4. Про підтримку районною радою звернень інших районних рад.
5. Про перейменування Химчинської та Бане-Березівської сільських рад.
6. Про перейменування села Химчин
Косівського району ІваноФранківської області.
7. Про звіт про виконання районних цільових програм за 2016 рік.
8. Про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету.
9. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку аграрного сектора
Косівського району на період 2015-2020 років.
10. Про створення комунальної установи .
11. Про погодження ліквідації Косівського районного центру соціальної
реабілітації дітей - інвалідів у зв’язку із створенням комунальної
установи.
12. Про інформацію Коломийської місцевої прокуратури про результати
діяльності на території Косівського району упродовж 2016 року.
13. Питання комунальної власності.
14. Про виконання районного бюджету за 2016 рік.

15. Про розподіл вільних залишків коштів районного бюджету, що
сформувались станом на 01.01.2017 р.
16. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
17. Про розподіл фінансової підтримки на ветеранські організації.
18. Про звіт про використання коштів фонду районної ради на виконання
депутатських повноважень за 2016 рік.
19. Про роботу РП «Райагроліс».
20. Про роботу ДП «Кутське лісове господарство».
21. Про роботу НПП «Гуцульщина».
22. Про роботу постійних депутатських комісій районної ради.
23. Про внесення змін до списку присяжних Косівського районного суду
Івано-Франківської області.
24. Про інформацію тимчасової депутатської комісії щодо використання
коштів районного бюджету у 2016 році для ремонту об’єктів соціальнокультурного призначення та автомобільних доріг.
25. Про хід виконання депутатських запитів, висловлених на сесіях районної
ради сьомого скликання.
26. 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 13 березня 2017 року о 13.00 годині в сесійній залі районної
ради День депутата.

Голова районної

ПОГОДЖЕНО:
— Л .Кабин
Л.Грималюк
Р.Барчук

Павло Ванджурак

