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Прo окликaння rшoстoiсесii
Пoлoгiвськoi paйoннoi paди
вoсьМoгo скЛикaннЯ

Кеpyroнись стaTтяМи 4з' 46 Ta 55 Зaкoнy Укpaiни <Пpo мiсцеве
сaМoBpя,цyвaнняв Укpaiнi>' скликaTи rшoстy оeоiro ПoлoгiвськоТ paйoннoi рaди
вoсЬМoгo скликaння 25 6epeзня 2021 poку o 12 гoдинi в зaлi зaоi.цaньpaйoннoi
paДИ,
1. Bнести .цoпopяДКy.цеH}toгo
сесiТпитaння:
1'1. Пpo BI1есення змiн тa дoI]oBIlень дo paйoннoТ Пpoгpaми пiдвищення

якoстi тa eфективнoстi Bикoнaння пpeдсTaвницьких тa yпpaвлiнських фyнкцiй
мiсцeвиx opгaнiв викoнaвчo.fBЛaДи Ta opгaнiв мiсцeвoгo сaМoвpядyBaннянa
тepитopii Пoлoгiвськoгo paйoнy нa 202 | -2О2З ptк.
1.2.Пpo BItесеннязмiн Дo paйoннoi Пpoгpaми рoзBиTкy цивiльнoгo зaxиотy B
Пoлoгiвськoмy paйoнi нa 20118-2021r
poки (зi змiнaми тa дoпoвнeннями).
i .з. пpo внесенIlя змiн дo paйoннoi Пpoгpaми yтpиМalrня кoмyнaльнoi
yстaнoтiй<Paйoннийметoдиuний кaбiнет>Пoлoгiвоькoi paйoннoi paди Зaпopiзькoi

oблaотiнa2027 piк.

1.4. Пpo BI{есеннII змiн дo paйoннoi Пpoгpaми

yтpиМaння Bикoнaвчoгo

aпapaTyПoлoгiвськoi paйoннoi paди Зaпopiзькoioблaстi нa 202| piк (зi змrнaмитa
дoпoвненнями).
1.5.Пpo BIIесеннязмiн i дoпoвненьдo pirшeннярaйoннoi paди вiд 24.|2,2020
Nэ3 <Пpo paйoнний бroджет ga 2О21'piк> (зi змiнaми тa дoпoвнeннями).
l.6. Пpo втpaTy чиннoстi piruення Бiльмaцькoi paйoннoi paли ЗaпopiзькoТ
oблaстi.
1.7. Пpo Bтpaтy чиннoстi pitшеньГyляйпiльськoi paйoннoi paди Зaпopiзькoi
oблaстi.
1'8. Пpo Bтpaтy чиннoстi pirшень opiхiвськoi paйoннoi paди Зaпopiзькoi
oблaстl:
1'9. Пpo BTpaтy чиннoстi pilшень Пoлoгiвськoi paйoннoi paди Зaпopiзькoi
oблaстi.
1.10. Пpo BTpaTy чиннoотi pirпень Poзiвськoi paйoннoi paди Зaпopiзькoi
oблaстi.
1.11. Пpo вTpaTy чиннoстi pirшеньToкмaцькoi paйoннoi paди Зaпopiзькoi
ri tr

ooлaоfl.

1.12. Пpo пpипинeння шляХoМ лiквiдaцii Бiльмaцькoi paйoннoТвибop.roi
кoмiсii Зaпopiзькoi oблaстi.
1';13. Пpo пpипинення [IляxoМ лiквiдaцii opixiвськoi paйoннoi вибop.roi
кoмiсii Зaпopiзькoioблaстi.
1.14. Пpo пpипинення rrIЛяxoМлiквiдaцii Полoгiвоькoi paйoннoi вибopvoi
кoмiсiТЗапopiзькoioблaстi.
1.15. Пpo пpипинeт{няшIляxoМлiквiдaцii Poзiвоькoi paйoтrноi вибopvoi
кoм iсii Зaпopiзькoioблaстi.
1.|6. Пpo пpипинеIlня [IлЯxoМ лiквiДaцii Toкмaцькoi paйoнIrоi вибopuoi
кoмiсii Зaпopiзькoi oблaстi.
1.17.Пpo Bнrсеннязмiн дo pirшенняpaйoннoipaди.
1.18.Пpo пoгoдя<eнняпpoeкTy зеМлeyсTpoloщoдo BстaItoBлення(змiни) меrк
сeлa ПpeoбpaженкaПoлoгiвськoгo paйoнy Зaпopiзькoi oблaстi.
1.19.Пpo пеpе.цaЧyмaйнa зi спiЛьнoi влaснoстi теpитopiaльниxгpoмaд ciл,
селищ' мiст ПoлoгiвсЬкoгo paйoнy Зaпopiзькoi oблaстi дo кoМyнaлЬнoi влaснoстi
Toкмaцькoi мiськoi paди.
1.20. Пpo утovнений пеpелiк oб'ектiв спiльнoi влacнoстi теpитopiaльниx
грoMaдсiл, селищ тa мiст Пoлoгiвськoгo paйoнy.
2. PекoмендyвaTи гoJloвaМ пoстiйниx кoмiсiй poзгляIIyTи пиTaння, внесeнl нa
ш]oстy сесiIо paйoннoi paди нa 3aоiдaннях гaлyзеBих кoмiсiй 25 бepeзня 2021 poку.
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