ПОРЯДОК ДЕННИЙ
четвертої сесії районної ради VII скликання
11 березня 2016 року

10.00

1 Про хід виконання Програми розвитку надання адресних соціальних послуг
сім'ям та особам, що опинилися в складних життєвих обставинах у Вільшанському
районі на 2014-2018 роки. – рішення №42.
2

Про зняття з контролю рішень районної ради. – рішення №43.

3
Про єдиний(цілісний) майновий комплекс
(внутрішньогосподарська меліоративна система) майном спільної власності
територіальних громад сіл та селища району – рішення №44.
4. Про внесення змін до рішеня районної ради від 27.11.2015 року №4 «Про
обрання голови районної ради» – рішення №45.
5. 46 Про оплату праці голови районної ради– рішення №46.
6. Про скасування рішення районної ради від 27 листопада 2015 року № 7 «Про
обрання заступника голови районної ради» – рішення №47.
7. 4Про обрання заступника голови Вільшанської районної ради сьомого
скликання– рішення №48.
8. Про оплату праці заступника голови районної ради– рішення №49.
9.

Про затвердження технічної документації по нормативно - грошовій оцінці
земельних ділянок на території Вільшанського району. – рішення №50

10.

Про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного
середовища Вільшанського району Кіровоградської області на 2013-2015 роки. –
рішення №51

11.

Про затвердження Комплексної програму охорони навколишнього природного
середовища Вільшанського району Кіровоградської області на 2016-2018 роки. –
рішення №52.

12.

Про затвердження районної програми цивільного захисту Вільшанського
району Кіровоградської області на 2016-2020 роки. – рішення №53.

13. Про виконання районної комплексної програми "Молодь Вільшанщини» на
2010-2015 роки. – рішення №54
14. Про затвердження районної комплексної програми «Молодь Вільшанщини» на
2016-2020 роки. – рішення №55.

15. Про внесення змін до районної комплексної Програми розвитку фізичної
культури та спорту у Вільшанському районі на 2012-2016 роки. – рішення №56.
16.

Про внесення змін до рішення Вільшанської районної ради від 25 грудня 2015
року №20 «Про районну Програму соціального захисту малозабезпечених
громадян району «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» на 2016-2018 роки. – рішення №57.

17.

Про план роботи районної ради на ІІ-IV квартал 2016 року. – рішення №58.

18.

Про звіт про виконання районного бюджету за січень - грудень 2015 року

19.

Про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року №32
«Про районний бюджет на 2016 рік». – рішення №60.

20. Про виконання районної програми економічного і соціального розвитку
Вільшанського району за 2015 рік. – рішення №61.
21.Про звіт голови районної державної адміністрації з питань виконання бюджету,
програми соціально-економічного та культурного розвитку території і
делегованих повноважень за період 2015 року та станом до 1 лютого 2016 року. –
рішення не прийнято.
22.Різне.

