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PoзПoPяДжЕннЯ
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Пpo скликaння дев'ятoi сeсir
Пoлoгiвськoi paйоннoi paди
вoсЬМoгo скJIикaння

Кepyro.rись cтaттяМи 4З, 46 Ta 55 Зaкoнy УкpaТни <Пpo мiсцеве
в УкpaiЪi>>,стaттями 3.1.1, 3. l .3 Pеглaментy Пoлoгiвськoi
.u'oup"iyuu"ня
pirпенням
paйoннoi paди Зaпopiзькoi oблaстi вoсьМoгo скликaIIня,зaтвеp.ц)кеIloгo
paйoннoipaДутвiд 1|.1'2.2020ЛЪ1:
l. Cкликaти дев'ятy сесilo Пoлoгiвськoi paйoннoi paди Зaпopiзькoi oблaотi
BoсьMoгoокJIикaнЕя22 жoвтtтя2027 poку oб 10:00y зaлi зaоiдaньpaйoннoi pa.Ци.
2. Bнести дo пopя.цкуденHoгoсесii питaння:
1) Пpo визнaння пoBнoBa)кеIlЬ .цепyтaTa Пoлoгiвоькоi paйoннoi paди
Гyбiцькoго I.Й.
ЗaпopiiькoiЪблaстi вoсьмoгo скJIикaЕI{я
2) Пpo .цoсTpокoBе пpипиIIrHшI тIoBЕoBaжень депyTaтa Пoлoгiвськoi
paди Зaпopiзькoi oблaстi BoоЬMoгoскJIикaннЯCивaшa M.B.
paйoннoi
.
3) Пpo дoстpoкoBr IIpипиненE,I I]oBIIoBa)I{eнЬдепyтaтa Пoлoгiвськoi
paйoннoi pa!и Зaпopiзькoi oблaстi вoоЬМoгoскJIикaнЕяTaтьяненкo К.o.
4) Пpo u""""'o змiн i дoпoвнень дo piшеrrня paйoннoi paДи вi!, 24.|2.2020
J\!3 <Пpo paйoнний бтoджет нa2021pio (зi змiнaми та дoпoвнeннями).
5) Пpo внесeння змiн дo pirшенrrяpaйoннoi paди.
6) Пpo BсTaнoBлеIlня(змiнy) Me)к селa Bеprпинa .{pyгa Пoлoгiвськoгo
paйoнуЗaпopiзькoТoблaстi.
7) Пpo BоTанoBлeння(змiнy) Мехt оелa oлексiiвкa Пoлoгiвськoгo paйoнy
Зaпopiзькoi oблaотi.
8) Пpo BстaIIoвлення(змiтry) Меж сеЛa Cмиpнoве Пoлoгiвоькoгo paйoнy
Зaпooiзькoi oблaстi.
(змiнy) Мe}к сеJIa Tитoве Пoлoгiвськoгo paйoнy
9) Пpo BотalloBленнll
Зaпopiзькoioблaстi.
l0) Пpo yтouнeний пepелiк oб,eктiв опiльнoi влaонoстi теpитopiaльниx
гpoМa.цсiл' сeлищ тa MiсT Пoлoгiвськoгo paйoнy Зaпopiзькoi oблaстi.
11) Пpo внесення змiн дo pirшенняpaйoннoi paди вiд 0з.|2'2020 JФ6 <Пpo
(зi
oбpaння-пoЪтiйниx кoмiсiй Пoлoгiвськoi paйoннoi paди Зaпopiзькoi oблaстi>>
змiнaми).

12) Пpo внесeннязмiн .цopiшeнrrяpaйoннoipaди <Пpo yмoви oплaтипpaцi
пpaцiвникiв Bикoнaвчoгo anapыryПoлoгiвськoi paйoннoi paЩту 2021 poцЬ>(зi

змiнaми тa дoпoвненнями).
l3) Пpo сTpyкTypy тa чисельнiсть BикoнaBчoгo anapaTУПoлoгiвськoi paйoннoi
pади ЗaпopiзЬкoi oблaотi.
14) Пpo зBеpнeнн'l дeгryтaтiвПoлoгiвськoi paйoннoi paди Зaпopiзькoi oблaстi
BocьМoгo скJIикaння дo Кaбiнeтy Miнiсщiв Укpaiни тa Bepxoвнoi Paди Укpai.ни
9-гo ок.пикaннJIщoдo сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo зaхистy цpoмaДянУщаiни пiд чaс
пpoxoдя(eнн;l oп€lJIIoвЕlJIьIloгoсeзoнy 2021'-2022 pp. тa опpaвe,цJlивyтapифiкaцiтo
oпzшен}tllтa пoсTaчaянягаpянoi вoди.
внeсeнi нa
3. PeкoмендyBaти гoлoBaм пoстiйниx кoмiсiй poзгляЕyти т|vПaI|HЯ,
дeв'ятy сeсiro paйoннoi pади нa зaсiдaнrrяxгaJIyзевихкoмiсiй 22 жoвтня 202I poку.
4. Oпpилтoднити це poзпopя'ц)кеннянa oфiцiйнoмy вe6caйтi Пoлoгiвcькoi
paйoннoi pади Зaлopiзькoi oблaстi.

Гoлoвa paди

Cеpгiй кAЛAIIIник

