УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№ 40

02.08.2016
Про скликання 6 сесії районної ради 7 скликання

Відповідно до ч.4, ч.9 ст.46, п.1 ч.6, ч.7 ст.55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
І. Скликати 6 сесію районної ради 7 скликання, пленарне засідання якої провести 19
серпня 2016 року о 10.00 годині в залі засідань комунальної організації Бершадська
РДЮСШ «Ровесник», реєстрацію депутатів розпочати о 9 годині 30 хвилин.
ІІ. На порядок денний внести питання:
1. Про забезпечення розвитку охорони здоров’я та хід виконання районних
медичних програм у Бершадському районі
2. Про внесення змін та доповнень до рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від
23.02.2016 р. «Про програму «Збереження здоров’я громадян – жителів
Бершадського району – запорука сталого економічного розвитку району на 20162020 роки» (зі змінами)
3. Про внесення змін до
Стратегії економічного і соціального розвитку
Бершадського району до 2020 року
4. Про внесення змін до рішення 26 сесії районної ради 6 скликання від 31 січня
2014 року «Про програму розвитку територіальних громад Бершадського району на
2014-2016 роки»
5. Про програму залучення інвестицій та розвитку промислового потенціалу
Бершадського району на 2016 – 2020 роки
6. Про районну цільову соціальну програму профілактики, діагностики та лікування
вірусних гепатитів на 2016 – 2020 роки
7.
Про
районну
цільову
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки

соціальну

програму

протидії

8. Про районну програму «Сільська школа» на 2016-2020 роки
9. Про затвердження Статутів навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня-дошкільний навчальний заклад»
с.Вовчок

Бершадського району Вінницької області та Серебрійської загальноосвітньої школи І
ступеня
10. Про прийняття цілісного майнового комплексу Бершадська окружна лікарня
інтенсивного лікування зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Вінницької області до спільної власності територіальних громад сіл, міста
Бершадського району
11. Про Порядок встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок на об’єктах,
що належать до спільної власності територіальних громад Бершадського району
12. Про внесення змін до переліку посад працівників територіального центру
соціального обслуговування Бершадського району та їх кількості
13. Про затвердження у новій редакції статуту комунальної організації «Бершадська
районна дитячо-юнацька спортивна школа (РДЮСШ) «Ровесник»
14. Про передачу гаража в оренду
15. Про передачу Гайсинському МЦ з НБВПД в оренду приміщень
16. Про передачу в оренду приміщень
17. Про надання дозволу на поселення у відділення стаціонарного догляду
територіального центру соціального обслуговування Бершадського району
18. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки
19. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І півріччя 2016
року
20. Про внесення змін до рішення 2 сесії районної ради 7 скликання від 15.12.2015
року «Про районний бюджет на 2016 рік» (зі змінами), згідно розпоряджень голови
райдержадміністрації
21. Про внесення змін до рішення 2 сесії районної ради 7 скликання від 15.12.2015
року «Про районний бюджет на 2016 рік»
ІІІ. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради (М.Грабчак)
розмістити дане розпорядження на офіційному сайті Бершадської районної ради,
опублікувати в газеті «Бершадський край» та довести до відома депутатів районної
ради і запрошених (за окремим списком).
ІV. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова районної ради
Грабчак М.П.
Олійник В.Л.

М.Бурлака

