УКРАЇНА
КЛАВДІЄВО-ТАРАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДАVII СКЛИКАННЯ
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 вересня 2020 року

№ 34

смт К лавдієво-Тарасове

Про скликання п’ятдесят другої позачергової сесії сьомого скликання
Клавдієво-Тарасівської селищної ради

Відповідно до статті 46 Закону У країни «П ро місцеве сам оврядування в
Україні»:
1. С кликати п ’ятдесят другу позачергову сесію сьомого скликання
К лавдієво-Т арасівської
селищ ної
ради
15
вересня
2020
року
в смт. К лавдієво-Тарасове.
2. П ленарне засідання провести 15 вересня 2020 року о 17:00 за адресою:
смт. К лавдієво-Тарасове, вул. Генерала Н ебогатова ,8 (приміщ ення селищ ної
ради).
3 .Н а розгляд позачергової сесії винести питання згідно повістки денної
(додається).
4. К онтроль за виконанням розпорядж ення залиш аю за собою.

Селищний голова

М.Т.Скиба

Додаток до розпорядження
від 10 вересня 2020 року № 34
«Про скликання п’ятдесят другої
позачергової сесії сьомого скликання
Клавдієво - Тарасівської селищної ради».

Перелік питань
винесених на розгляд п ’ятдесят другої позачергової сесії сьомого скликання
Клавдієво-Тарасівської селищної ради
15 вересня 2020 року
початок:! 7год. 00хв.
Приміщення: селищної ради смт Клавдієво-Тарасове, вул. Генерала
Небогатова,8.
1. Про внесення змін до заходів Програми утримання та розвитку автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури вулиць на території Клавдієво-Тарасівської
селищної ради
на 2020 рік. Доповідач:Л.Л.Ігнатенко - головний бухгалтер
селищної ради.
2. Про внесення змін до «Соціальної цільової Програми про надання одноразової
цільової допомоги громадянам у 2020 році».
Доповідач: Ю.М. Власенко- секретар селищної ради.
3. Про розгляд заяв громадян.
Доповідач: Ю .М.Власенко- секретар селищної ради.
4. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки учасників АТО та
призваних по мобілізації , членів їх сімей , учасників бойових дій, інвалідів Другої
світової війни, воїнів-інтернаціоналістів по Кавдієво-Тарасівській селищній раді на
2020 рік. Доповідач.Л.Л.Ігнатенко - головний бухгалтер селищної ради.
5. Про внесення змін до «Програми з організації, культурно-мистецьких,
національно-патріотичних заходів на території селища Клавдієво-Тарасове на 2020
рік », Доповідач: Л.Л.Ігнатенко головний бухгалтер селищної ради.
6. Про розгляд листа КП «Зелений Бір».
Доповідач: О.О.Туржанський - директор КП «Зелений Бір»
7. Про затвердження робочого проекту на « Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вулиці Соборності в смт. Клавдієво - Тарасове Бородянського району
Київської області Доповідач:М.Т.Скиба селищний голова.
8. Про внесення змін до рішення 45-ї сесії 7-го скликання від 24 грудня 2019 року
№ 1298 Доповідач.Л.Л.Ігнатенко головний бухгалтер селищної ради.
9. Про внесення змін до рішення 45-ї сесії 7-го скликання від 24 грудня 2019
року «Про селищний бюджет на 2020 р.
їради.
Доповідач.Л.Л.Ігнатенко
-

» .

.

Селищний голова

-

-

М.Т.Скиба

