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Про скликання двадцать восьмо!'
сесп
районно! ради
сьомого
скликання
I. Скликати пленарне засщання двадцать восьмо!' сесп' районно!' ради сьомого
скликання 6 червня 2019 року о 10 годиш в примщенш Решетшнвсько! мюько!
ради (м1сто Решетил 1вка, вул.Покровська, 14).
И. На розгляд ради внести питания:
1. Зв1т голови районно!' державно! адмшютраци щодо виконання делегованих
повноважень.
2. 1нформац1я начальника Решетшпвського вщдшення пол1цй' Глобинського вщдшу
полщп Головного управлшня Нац1онально! пол1цГ! в Полтавськ1й област1 про стан
боротьби з1 злочиннютю та охорони громадського порядку.
3. Про хщ виконання районно! Комплексно! програми боротьби з1 злочинн1стю
на 2016-2020 роки.
4. Про хщ виконання Комплексно! програми щодо розвитку шформацшно! сфери,
збереженост1 документ1в Нацюнального арх1вного фонду та створення умов для
надання адм!н1стративних послуг населению у Решетшпвському район!
на 2017-2019 роки.
5. Про хщ виконання Програми зайнятост1 населения Решетил1вського району на
2018-2020 роки.
6. Про внесения змш до районно! Програми вщпочинку та оздоровления д!тей на
2015-2019 роки.
7. Про внесения змш до показниюв районного бюджету на 2019 рж.
8. Про затвердження плану оптим1зацп галуз1 осв1ти Решетил1вського району на
2019 рж.
9. Про роботу КП «Бюро мютобудування та техшчно! швентаризацп
Решетил1вського району».
10. Про роботу КП «Ефект».
11. Про затвердження Статуту редакци Решетшнвського районного радю «В1сник
Решетшпвщини» в нов1й редакцй'.
12. Про внесения змш до р1шення районно! ради сьомого скликання вщ 13.12.2018
року № 544-26-VII «Про оплату пращ голови районно! ради на 2019 рж» (26
сес1я).
13. Про внесения змш до р1шення районно! ради сьомого скликання вщ 13.12.2018
року № 545-26-УП «Про оплату пращ заступника голови районно! ради на
2019 рж» (26 сес1я).

14. Про план роботи районно! ради на II швр1ччя 2019 року.
15. Про звернення до Верховно'! Ради Укршни.
16. Р1зне.

III.
KpiM депутатов районно'! ради на ceciio запросити: секретаря мюько! ради
i с1льських гол1в, кер1вник1в структурних пщроздЫв райдержадмшютрацп,
районних служб (за окремим списком), представниюв засоб1в масово! 1нформац1'!,
громадськ1сть району, oci6, вщповщальних за п1дготовку питань, що вносяться на
розгляд ради.
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