
                                                       Порядок денний 

6 сесії 7 скликання 

20 грудня 2019 року. 
 

1. Про виконання Програми соціально – економічного розвитку смт Літин за 

2019 рік. 

2. Про затвердження «Програми соціально-економічного розвитку Літинської  

селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

3. Про затвердження  «Програми розвитку житлово-комунального 

господарства, автомобільних доріг,  дорожньої інфраструктури  та  

благоустрою  Літинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік». 

4. Про здійснення Літинською селищною радою державної регуляторної 

політики на території смт Літин за 2019 рік 

5. Про затвердження «Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Літинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік». 

6. Про затвердження  «Програми розвитку культури, туризму та спорту 

Літинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» 

7. Про затвердження «Програми соціального захисту населення Літинської  

селищної об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки». 

8. Про затвердження Програми «Бюджет участі на території  Літинської 

селищної ОТГ на 2020 рік» та Положення про Бюджет участі  на території 

     Літинської селищної ОТГ на 2020 рік. 

9. Про затвердження Програми «Військово-патріотичного виховання, 

військово-професійного орієнтування молоді, рекламування та пропаганди 

військової служби за контрактом в Збройних Силах України на 2020 -

2022рр. на території  Літинської селищної об’єднаної територіальної 

громади». 

10. Про затвердження «Програми оздоровлення та відпочинку дітей  Літинської 

      селищної об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік». 

11. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади, на надання  

 фінансової підтримки комунальним підприємствам. 

12. Про надання КП «Комунсервіс» дозволу на отримання кредитного ліміту на 

поточний рахунок. 

13. Про порядок і норматив відрахувань до загального фонду бюджету 

      комунальними підприємствами, які належать до комунальної власності 

      Літинської селищної  об’єднаної  територіальної громади, частини чистого  

      прибутку (доходу) за  результатами фінансово-господарської діяльності  

      у 2020 році. 

14.Про списання дебіторської заборгованості по Акціонерному комерційному 

     агропромисловому банку Україна. 

15.Про бюджет Літинської селищної об’єднаної територіальної громади на  

      2020 рік. 

16. Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Літинської  

       селищної ради на 2020 рік. 



17. Про затвердження та введення в дію штатних нормативів комунальних 

      закладів дошкільної освіти Літинської селищної об’єднаної територіальної  

      громади на 2020 рік. 

18. Про внесення змін до рішення 1 сесії  Літинської селищної ради 7 скликання   

       від 17.07.2019 року «Про утворення виконавчого комітету ради, визначення  

       його чисельності та затвердження персонального складу». 

19. Про оплату послуг мобільного зв’язку. 

20. Про  затвердження Положення  про преміювання працівників  

      Літинської селищної ради. 

21. Про преміювання та встановлення надбавки селищному  голові  і  його   

      заступнику з питань діяльності виконавчого органу на 2020 рік. 

22. Про створення місцевої пожежної охорони Літинської селищної ради. 

23. Про об’єднання бібліотечних закладів на території Літинської селищної  

      об’єднаної територіальної громади. 

24. Про Про затвердження перспективного плану роботи сесій  селищної ради  

      на 2020 рік. 

25. Про затвердження Положення про квартирний облік при виконавчому 

      комітеті Літинської селищної ради . 

       26. Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору на 

             посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що перебуває у  

             комунальній власності Літинської селищної об’єднаної територіальної  

             громади. 

27.Про затвердження розпоряджень селищного голови та рішень виконавчого 

      комітету селищної ради. 

28. Про затвердження положення про відділів Літинської селищної ради. 

 29. Земельні питання.  

 30. Різне 

 
 


