
УКРАЇНА
Більшівцівська  селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  07 грудня 2021 року № 184
смт. Більшівці

Про скликання десятої сесії селищної ради

Відповідно до  ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» скликати десяту сесію селищної ради восьмого скликання 17 грудня
2021  року о 15 год. в залі засідань селищної ради, з таким порядком денним:

1. Про затвердження Планів соціально-економічного розвитку
старостинських округів Більшівцівської селищної ради територіальної
громади на 2022 рік.

2. Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку
Більшівцівської селищної ради територіальної громади на 2022 рік.

3. Про затвердження штатного розпису апарату Більшівцівської селищної
ради та її виконавчих органів на 2022 рік.

4. Про затвердження штатних розписів працівників закладів освіти
Більшівцівської селищної ради на 2022 рік.

5. Про затвердження штатних розписів закладів культури  Більшівцівської
селищної ради на 2022 рік.

6. Про затвердження штатного розпису місцевої пожежної частини
Більшівцівської селищної  ради на 2022 рік.

7. Про організацію харчування учнів та вихованців в навчальних закладах
Більшівцівської селищної ради територіальної громади на 2021-2022
начальний рік.

8. Про  підвіз учнів до закладів освіти Більшівцівської селищної ради
територіальної громади в 2021-2022 н.р.

9. Про затвердження штатного розпису соціальних робітників при
виконавчому апараті Більшівцівської селищної ради на 2022 рік.

10.Про внесення змін в Зведений план природоохоронних заходів на 2021 –
2022 роки.

11.Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади»
Більшівцівської селищної ради на 2022 рік.

12.Про затвердження Цільової програми Бюджет  участі Більшівцівської
селищної ради територіальної громади на 2022  рік.



13.Про затвердження  Програми взаємодії «Центру соціальної реабілітації
для осіб з інвалідністю  БО «БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» та
Більшівцівської селищної ради на 2022 рік.

14.Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів Більшівцівської селищної територіальної громади на 2022 рік.

15.Про затвердження Положення про призначення уповноваженої особи за
організацію та проведення закупівель.

16.Про затвердження Програми Більшівцівської селищної ради «Відкрита
громада – влада для людей» на 2022 рік

17.Про внесення змін до бюджету Більшівцівської територіальної громади
на 2021 рік.

18.Про бюджет Більшівцівської селищної територіальної громади на 2022
рік.

19.Земельні питання.
20. Різне.

Селищний голова                                                      Василь САНОЦЬКИЙ


