УКРАIНА
ПРИМОРСЫСА РАЙОННА РАДА ЗАП0Р13БК01 ОБЛАСТИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районноУ ради
«/& » лютого 2019 року

№3

Про скликання тридцятоТ сесй'
ПриморськоУ районноУ ради
Запор1зькоУ област1 сьомого
скликання
Керуючись ст. 43 та п.4, п.5 ст. 46 Закону УкраУни «Про мюцеве
самоврядування в УкраУш» скликати тридцяту сесио ПриморськоУ районноУ
ради Запор13ькоУ обласю сьомого скликання 19 березня 2019 року о 1 0 - 0 0
годиш у великш зал1 засщань районноУ ради.
1. На розгляд тридцятоУ сесй' районноУ ради сьомого скликання винести таю
питания:
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Зв1т районноУ державно!' адмшютрацй' про виконання Програми
сощально-економ1чного та культурного розвитку Приморського
району за 2018 рис.
Зв1т районноУ державно!' адмЫстращУ про виконання районного
бюджету за 2018 р1к.
Про внесения змш до р 1шення районноУ ради „Про районний бюджет
на 2019 рис”.
Про затвердження розпоряджень голови районноУ державно!'
адмшютращ'У.
Про внесения змш до Програми шдвищення якост! та ефективност1
виконання представницьких та управлшських функц1й мюцевих
орган1в виконавчо'У влади та оргашв м1сцевого самоврядування на
територй' Приморського району на 2019-2020 роки (за потреби).
Зв1т про
д1яльшсть комунального
п1дприемства техн1чноУ
1нвентаризац11 ПриморськоУ районноУ ради Запор1зькоУ области
Про
затвердження
Програми
матер1ального
стимулювання
пращвниюв сшьського господарства Приморського району на 2019
рис.
Про внесения змш до Регламенту ПриморськоУ районноУ ради
Запор1зько'У облает! сьомого скликання.
Про внесения змш до р1шення районноУ ради вщ 11 грудня 2015 № 4
«Про утворення поетшних комюш районноУ ради».

1.10. Про внесения змш до р1шення районно!' ради вед 11 грудня 2015 № 5
«Про обрання постшних ком1сш районноУ ради» 31 змшами та
доповненнями.
1.11. Про результата д1яльност1 БердянськоУ мзсцевоУ прокуратури у 2018
рощ.
1.12. Про результата робота Приморського веддшення Бердянського
веддшу полщп Головного управлшня нацюнально'У полщн
у
Запор1зько1 област1 у 2018 рощ.
1.13. Про встановлення стимулюючих виплат кер1вникам комунальних
пщприемств та установ ПриморськоТ районно! ради Запор1зькоУ
обласН на 2019 р к .
2. Рекомендувати розглянути питания, винесен1 на тридцяту сес1ю районноУ
ради, на засщаннях пост!йних ком1с1й районноУ ради до 15 березня 2019
року та на президГУ районноУ ради, заседания якоУ ведбудеться 19 березня
2019 року о 09 - 00 годиш.
3. На тридцяту сес1ю ПриморськоУ районноУ ради Запор1зькоУ област1 сьомого
скликання
запрошуються
депутата
районноУ
ради,
голова
райдержадмЫстращУ, його заступники, начальники управлшь та веддинв
районноУ ради 1 районноУ державно'У адм1н1страцй', кер1вники районних
установ та оргашзацш, м1ський та сшьсью голови.

Г олова ради
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