ПОРЯДОК ДЕННИЙ
п’ятої сесії районної ради сьомого скликання
1. Про районну комплексну програму протидії злочинності, підтримання публічної
безпеки і порядку на 2016-2020 роки.
2. Про хід виконання районної Програми «Медичні кадри» на 2014-2018 роки.
3. Про хід виконання районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на
період до 2016 року.
4. Про затвердження технічної документації по нормативно-грошовій оцінці земельних
ділянок на території Вільшанського району.
5. Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Зорі над
Синюхою», засновником (співзасновником) якого є Вільшанська районна рада.
6. Про продаж єдиного (цілісного) майнового комплексу (внутрішньогосподарська
меліоративна система).
7. Про створення Куцобалківського навчально-виховного комплексу «Дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Вільшанської
районної ради Кіровоградської області.
8. Про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року № 21 «Про
районну програму соціального захисту громадян, які постраждалих наслідок
Чорнобильської катастрофи на 2016-2018 роки».
9. Про фінансовий стан та підтримку Комунального підприємства районної ради.
10. Про звіт головного лікаря Вільшанської центральної районної лікарні.
11. Про внесення змін до Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин
Вільшанщини».
12. Про внесення змін до рішення районної ради від 25.12.2015 року № 32 «Про
районний бюджет на 2016 рік».
13. Про звіт про виконання районного бюджету за січень-березень 2016 року
14. Про створення освітнього округу, Вільшанської і Березовобалківської опорних
шкіл
та
пониження ступенів Станкуватської
ЗШ,
Калмазівського,
Маловільшанського,Чистопільського навчально-виховних комплексів
15. Про недовіру голові Вільшанської районної державної адміністрації.
16. Різне.
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