УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVI сесія VІI демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від «22» грудня 2017 року
Про

порядок

№ 259

денний

VIІ демократичного скликання

ХVI

м. Стрий

сесії

Стрийської

районної ради
Відповідно до глави 2.10. Регламенту Стрийської районної ради та,
керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Стрийська районна рада
в и р і ш и л а:
Затвердити порядок денний ХVI сесії VIІ демократичного скликання з таким
переліком питань:
1. Про порядок денний XVI сесії VІI демократичного скликання Стрийської
районної ради.
2. Про інформацію Стрийської місцевої прокуратури
діяльності на території Стрийського району за 2017 рік.

щодо

результатів

3. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Стрийського району на 2018 рік.
4. Про затвердження місцевих програм з підтримки сільськогосподарського
виробництва у Стрийському районі на 2018 рік.
5. Про затвердження Програми організації харчування в закладах освіти
Стрийського району на 2018 рік.
6. Про закріплення територій обслуговування за закладами освіти.
7. Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр».
8. Про закупівлю приміщення для шкільної їдальні НВК “Лисятицький ЗНЗ I-III
ступенів - ДНЗ”.

9. Про делегування повноважень Стрийській районній державній адміністрації в
галузі освіти.
10.Про внесення змін до Цільової програми щодо надання соціальних гарантій
малозабезпеченим верствам населення Стрийського району, що фінансується
за рахунок коштів районного бюджету на 2017-2019 роки.
11.Про внесення змін до Програми підтримки громадян – жителів Стрийського
району, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил
України у 2017 році, та до програми підтримки учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей на 2017 рік.
12.Про
затвердження
районної
Програми
підтримки
антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018 рік.

учасників

13.Про затвердження Програми підтримки громадян-жителів Стрийського
району, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил
України у 2018 році.
14.Про затвердження Програми здійснення заходів з забезпечення збереженості
документів Національного архівного фонду на 2018 рік.
15.Про затвердження Програми проведення нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів сіл Стрілків, Бережниця, Лотатники Стрийського району
Львівської області на 2018 рік.
16.Про затвердження цільової Програми щодо фінансової підтримки Народного
часопису Стрийщини редакції газети "Рідне поле" на 2018 рік.
17.Про внесення змін в додатки 2-3 до Програми підтримки органів виконавчої
влади Стрийського району на 2017 рік, затвердженої рішенням ХV сесії VІІ
демократичного скликання Стрийської районної ради від 19.10.2017 року
№ 234.
18.Про внесення змін до районного бюджету Стрийського району на 2017 рік.
19.Про районний бюджет Стрийського району на 2018 рік.
20.Про затвердження структури чисельності, штатного розпису, кошторису
доходів і видатків Стрийської районної ради, преміювання та надання
матеріальних допомог голові районної ради та його заступникам на 2018 рік.
21.Про припинення діяльності комунальної організації (установи, закладу)
Стрийський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів шляхом
ліквідації.

22.Про затвердження зведених кошторисних розрахунків вартості об’єктів
будівництва.
23.Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта
будівництва «Капітальний ремонт дверних прорізів гаражів Стрийської
районної ради по вул. С. Бандери, 28, м. Стрий Львівської області.
24.Про затвердження плану роботи Стрийської районної ради на 2018 рік.
25.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
площею 15,3527 га, яка розташована за адресою: Подорожненська сільська
рада Стрийського району Львівської області (за межами населеного пункту).
26.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
площею 27,8349 га, яка розташована за адресою: Подорожненська сільська
рада Стрийського району Львівської області (за межами населеного пункту).
27.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
площею 29,9919 га, яка розташована за адресою: Долішненська сільська рада
Стрийського району Львівської області (за межами населеного пункту).
28.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж села Комарів
Підгірцівської сільської ради Стрийського району Львівської області.
29.Про затвердження плану діяльності Стрийської районної ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік.
30.Різне.

Голова районної ради

Роман Козак

