УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від «21» жовтня 2016 р.

№ 286

м.Почаїв
Про скликання дванадцятої
сесії Почаївської міської
ради сьомого скликання
Відповідно до п.4, 9 статті 46-ї Закону України
самоврядування в Україні»:

«Про місцеве

1. Скликати дванадцяту сесію Почаївської міської ради сьомого скликання
31 жовтня 2016 року у понеділок о 10.00 год. в приміщенні Почаївського
міського будинку культури.
2. На порядок денний винести питання:
2.1. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
2.2. Про передачу коштів з міського бюджету до Кременецького районного
бюджету.
2.3. Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни
поштових адрес і адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих
на території Почаївської міської ОТГ.
2.4. Про внесення змін до Статуту Почаївського міського будинку культури.
2.5. Про внесення змін до Статуту дошкільного навчального закладу
м.Почаїв.
2.6. Про надання дозволу Євсієнку Т.В. на зведення капітальної стіни при
будівництві магазину (павільйону) на межі земельної ділянки по
вул.Шевченка, м. Почаїв.
2.7. Про надання дозволу на списання з балансу Почаївського ККП основних
засобів
2.8. Про затвердження виконавчого кошторису на завершення капітального
ремонту вул. Колгоспна від вул. Шкільна до Церкви Пресвятої
Богородиці в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської
області на підставі дефектного акту від 21.10.2016р.
2.9. Про організацію доїзду учнів з с. Затишшя до Почаївської ЗОШ I-IIIст.
2.10. Про продовження терміну оренди земельної ділянки у с. Комарин, вул.
Зарічна ФО-П Кулініч М.Ф.
2.11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 2 та передачу на праві
постійного користування Старотаразькій ЗОШ I-II ступенів.

2.12. Земельні питання
2.13. Різне
3. Секретарю Почаївської міської ради оприлюднити через засоби масової
інформації повідомлення про скликання чергової одинадцятої сесії
Почаївської міської ради VII скликання, організувати підготовку та
проведення пленарного засідання сесії міської ради, забезпечити
організаційно-технічне проведення сесії міської ради.

Міський голова

В.С.БОЙКО

