
 
УКРАЇНА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ОБЛАСТЬ 

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ  РАЙОН 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

міського голови 
 
Від «13»  грудня  2016 р.                                                            № 310 
 
м. Почаїв 
 
Про скликання сімнадцятої 
сесії Почаївської міської  
ради сьомого скликання  

 

Відповідно до п.4, 9 статті 46-ї Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Скликати сімнадцяту сесію Почаївської міської ради сьомого скликання   

23 грудня 2016 року у п’ятницю о 10.00 год. в в актовому залі приміщення Почаївської 

міської ради за адресою вул. Шевченка, 14, м. Почаїв.  

2. На порядок денний винести питання: 

2.1. Про міський бюджет на 2017 рік. 

2.2. Про встановлення розміру відрахувань частини чистого прибутку (доходу) 

комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету 

Почаївської міської ради на 2017 рік. 

2.3. Про затвердження стратегії розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної 

громади до 2027 року. 

2.4. Про зміну вартості гарячого харчування учнів в загальноосвітніх навчальних 

закладах Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2016/2017 

навчальний рік. 

2.5. Про встановлення вартості харчування дітей ДНЗ м. Почаїв на 2017 рік. 

2.6. Про затвердження Програми «Громадський бюджет на 2017-2018 рр.». 

2.7. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на території 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки. 

2.8. Про затвердження Програми організації свят та розвитку культури і мистецтв 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки. 

2.9. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської міської 

територіальної громади на 2017-2018 рр. 

2.10. Про введення в штатний розпис Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів посад логопеда та 

лікаря-стоматолога. 

2.11. Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів Почаївською 

міською радою на 2017 рік. 

2.12. Земельні питання. 

2.13. Різне 

3. Секретарю Почаївської міської ради оприлюднити через засоби масової інформації 

повідомлення про скликання сімнадцятої 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 


