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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24 липня 2020 року смт. Літин № 41

Про скликання позачергової 
11 сесії 7 скликання 
Літинської селищної ради

Відповідно до ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні” :

1. Скликати позачергову 11 сесію Літинської селищної ради 7 скликання
7 серпня 2020 року в приміщенні Літинської селищної ради
о 14.00 годині.

2. На розгляд сесії винести наступні питання:
• Про надання відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської 

селищної ради статусу юридичної особи
• Про подання на участь у конкурсному відборі об’єктів вулично- 

дорожньої мережі населених пунктів для фінансового забезпечення 
виконання на них робіт за рахунок субвенції, що спрямовується в 
сферу дорожнього господарства проекту з капітального ремонту 
дорожнього покриття по вул. Шевченка (від перехрестя з вул. 
Соборна до буд. №10 по вул. Шевченка) в с. Селище.

• Про створення поліцейської станції на території Літинської ОТГ.
• Про затвердження звіту про виконанню бюджету Літинської 

селищної об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року.
• Про передачу коштів до районного бюджету .
• Про внесення змін (доповнень) до Комплексної оборонно- 

правоохоронної Програми Літинської селищної ради на 2016-2020 
роки «Безпечна Літинщина -  взаємна відповідальність влади та 
громади», затвердженої рішенням 8 сесії 7 скликання №154 від 
28.09.2016 року .

• Про передачу коштів до державного бюджету.
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• Про внесення змін до рішення 6 сесії селищної ради 7 скликання від 
20.12.2019 р. № 101«Про бюджет Літинської селищної об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік» .

• Про внесення змін до переліку об’єктів комунальної власності 
Літинської селищної об’єднаної територіальної громади.

3. Земельні питання.
4. Різне.

На сесію запрошуються депутати Літинської селищної ради, члени виконавчого 
комітету, представники засобів масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 
селищної ради Головащенко Т.Л.

Селищний голова Анатолій БИЧОК


