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Пpo окликaння п,ятoi пoзa.rеpгoвoiсeсii
Пoлогiвоькoi paйoннoi paДи вoсЬМoГoскЛикaI{ня
Кepyrouись cTaT-IЯMИ4з, 46 .Ia 55 Зaкoнy Укpaiни <Пpo М1сцеBе
сaМoBpя.цyвaнняв Укpaiнi), скликaти п'ятy пoзauеpгoвy сесiro Пoлoгiвськoi
paйoннoi paДи BoсьMoгo скликaння 11 лtoтoгo 2021 poку oб 11 гo,цинi в зa;ri
зaс1,цaнЬpaиoнI{o1paДи.

1. Bнести дo ПopяДкy.ценнoгoсесii питaння:
1.1. Пpo paйoннy Пpoгpaмy yтpиМal{някoмyнaльнoi yсTaIIoBи<Paйoнний
метo,цичнийкaбiнет>Пoлoгiвськoi paйoннoi paди Зaпopiзькoi oблaстi нa 202| piк.
1.2. Пpo BtIесення змiн тa дoпoвнeнь дo paйoннoi Пpoгpaми yTpиMaнIrя

BикollaBЧoгo aПapaтуПoлoгiвськoi paйoннoi pa.циЗaпopiзькoi oблaсTi нa 202| p|к
(зi змiнaми тa дoпoвнeннями).

1.3. Пpo BI{eсeннязмiн дo pirпенняpaйoннoipaди вiд 1|.|2.2020No 2 <Пpo
пoЧaToк peopгaнiзaцii Бiльмaцькoi paйoннoi paди Зaпopiзькoi oблaстi шIЛЯхoM
пpие.цнaння
.цoПoлoгiвськoi paйoннoipaди Зaпopiзькoioблaстi>.
i.4. Пpo BIlесеЕIlязптiндo piшення paйoннoi paди вiД 1|.|2.2020ЛЪ 3 <Пpo
пoЧaтoк pеopгaнiзaцii

Гyляriпiльськoi

paйoннoi

pa,ци IlljlяхoМ пpи€ д нal{ня

Дo

Пoлoгiвськoipaйoннoi paди Зaпopiзькoioблaстi>>.
1.5.Пpo BIIесеннязмiн до piшeння paйoннoi paди вiд |1.12.2020Nэ 4 <Пpo
ПoчaToк, pеopгaнiзaцii opiхiвськoi paйoннoi paДИ шIляхoM пpиrднal{ня дo
Пoлoгiвоькoi paйoннoi paДи ЗaПopiЗЬкoioблaстЬ>.
1'6. Пpo BIIесеннязмiн дo pirшенняpaйoннoi paди вiд 1|.|2.2020No 5 <Пpo
пoчaToк peopгaнiзaцii Poзiвськoi paйoннoi paди ЗaпopiзЬкoi oблaсTi rпляxoм
ПpиеДнaннЯдo Пoлoгiвськoi paйoннoi paди Зaпopiзькoi oблaстi>>.
1.7. Пpо BIlесеннязмiн дo pirпенняpaйoннoi paди вiд 1I.|2.2020Nl 6 <Пpo
пoчaтok pеopгaнiзaцii Toкмaцькoi paйoннoi paД|I IIIJIяхoМ пpисднal{ня дo
Пoлoгiвськoi paйoнIroi paди Зaпopiзькoi oблaстi>.
1.8. Пpo звiт Бiлььlaцькoi paйoннoi деpяtaвнoiaдмiнicтpaцii щo.цoBикoнaння
paйoннoгo бюдкeтy зa2020 piк.

1.9. Пpo BнeсеIIнязмiн i дoпoвненЬдo piшeння Гyляйпiльськoi paйoннoi
paДи BiД 20.12.2О\9Ns2 <Пpo paйoнний бroджeт Гyляйпiльськoгo paйoнy
Зaпopiзькoioблaстiнa 2020piк (08306200000)>
зi змiнaми i дoпoвнeннями.
1.10. Пpo звiт Гyляйпiльcькoi paйoннoi деpжaвнoi aдмiнiстpaцii щoдo
BикoнaI{EЯ paйoннoгo бroджетy зa 2020 piк.
1. 1 1. Пpo зaTBеpД)кrння звiтy opiхiвськoi

paйoннoi .цеp)кaвнoi aдмiнiстpaцiТ

пpo Bикoнaнняpaйoннoгo бroджетy зa 2020 piк.
1.12.Пpo ЗaтвеpД)кення
змiн.цo бтoд>кетниx
пpизнaченьpaйoннoгoбroджетy
Poзiвськoгopaйoнy y 2020 poцi.
1.13. Пpo ЗaтBеp.Фкення
звiтy PoзiвськoТpaйoннoi деpжaвнoi aдмiнiстpaцir
щo.цoвикoнaнняpaйoннoгoбroджеryзa 2020 piк.
1'14. Пpo ЗaTBеpД)кення
звiтy Toкмaцькoi paйoннoi деpжaвнoiaдмiнiстpaцii
щoдo викoнaння paйoннoгo бroджетyзa 2020 piк.
1.15.Пpo ЗaTвеpд)кrння
звiтy Пoлoгiвськoi paйoннoi деpжaвнoia,цмiнiсщaцii
щo.цoBикoнaнняpaйoннoгo бroджетyзa 2020 ptк.
1.1б. Пpo

BIIесення змiн i .цoпoBIIенЬдo piпrення paйoннoi paди вiд

24'|2.2020 Nl З <Пpo paЙoнниЙбroджeт нa2027 piк>'
1.17.Пpo пrpr.цaЧyмaйнa спiльнoi влaснoстiтеpитopiaльнихгpoМa,цpaйoнy
дo кoМyнaлЬнoiвлaснoотi Мaлинiвськoi оiльоькoi paди.
1.18. Пpo пеpе.цaЧyкoМyнurЛЬнoгoмaйна oб'ектiв опiльнoi BлaснoсTt
теpитopiaльних гpoMaДсiл, селищ тa мiст, yпpaвлiння якими з.цiйонioсПoлoгtвськa
paйoннa paдa Зaпopiзькoi oблaотi .цoкoМyнaлЬнoiвлaснoстi ГyляйпiльськoТмiськoi
paДИ'
1.19. Пpo пrpе.цaчy кoМyнaЛьнoгo мaйнa oб'ектiв спiльнoi влaснoсTl
Пoлoгiвськa
теpитopiaльних
qpoMaДсiл' селищтa мiст, yпpaвлiнняяКиMиз.цiйсHюс
paйoннa paдa Зaпopiзькoi oбЛaсTi Дo кoмyl{aЛьнoi BЛaснoсTiPoзiвоькoi сeлищнoi
paДи.
|.?0. Прo пеpедaну кoMyHаЛЬнoгoмайна oб'сктiв спiльнoi влaснoстi
теpитopiaльниx гpoМa.цсiл, селищ тa мiст, yпpaвлiння якими з.цiйснioсПoлoгiвськa
paйoннa paдa Зaпopiзькoi oблaотi дo кoМyн€rлЬнoi влaснoстi Toкмaцькoi мiськoi
paДИ.
1.21. Пpo внeсeннЯзмiн дo pirпенняpaйoннoipaди.
1.22.Пpo BI{есеннязмiн дo pirшенняpaйoннoi paди вiД,22.0|.2021Nэ8 <Пpo
Пpезидiro Пoлoгiвськoi paйoннoi paди Зaпopiзькoi oблaстi>.
1.23. Пpo BI{есеннязмiн .цopiшrенняpaйoннoi pa.цивiд 0з .|2.2020J\Ъ6 <Пpo
oбpaнняпoстiйниx кoмiсiй Пoлoгiвськoipaйoннoipa.циЗaпopiзькoioблacтt>.
BI{есенlнa
2. PекoмендуBaти гoлoBaMпoстiйниx кoмiсiй poзглянyTи I114.|aнНЯ,
п'ятy пoзaнepГoBy оесiro paйoннoi paДИ Ha зaсi.цaнняx гaлyзевих кoмiсiй
11 лroтoгo202| ooку.
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