
yKPAiHA
ВИГОДСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА

.Щол и нського ра йону Iвано-Ф ран кiвськоi обл acTi
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЛЬ 4

вiд 22 сiчня 2020 року
ГIро склиttання ХY-i ceciT

В игодськоТ сел t,Iшноi ралr,л

Вiдповiдно до пункту 8 час,гt.tнtt.1 ст.42. част1.1нl.] 5,9 cTaTтi 46 Зartorrl,YrtpaTHr,r <Г[ро rricueBe

са]\lоврядування в YKpaTHi>, cTaTTi 10 Реглапlент,у, Виголськоi селI,1щноi'рэлIt

|. Скllrlкаlи ]7 лютого 2020 poKr п'я lнадця l) ttсI)гов} сесiю селrtшноi'ра:rt.
2. На засiдання ceciT винести пI,1тання:

2,1. Про Плаtл роботlr ВигодськоТ селицноТ ради на 2020 piK.

2.2. ПрО затверд}кенНя ПланУ соцiапьно-еКоноь,tiчногО розвиткч ВигодськоI селltщноТ радl1 на 2020 р.

2.З. ПрО 11рограплУ безоплатноГо та пiльгового забезпечеttня лiкарськtlпtt,t засобаьtr,r у разi аrtбr,ла,гоlэнttl-сl

лittування oкpe]\ll.,lx груп насе.qення r-ra 2020-202 1 роr<и.

2.4. Про BttlioHaHHrl селt,lшl-tого бtсlliкету за 20 l9 pirt.

2.5. Про затверд)кенLlя протоколу засiдання KoMiciT з п},1,1"ань бюджету" iнвестt,lцiйllоТ дiяльностi la l)OlBllгli\
тур1.Iзму.

2.6. Про вrIесення змiн до селищного бюдiкету на 2020 piK.

2.7. ПрО BHece1-1llrI зшлiн до рiшенtля Вигодськоiселищноi ралri вiл l1.04.2019 Nlз2-4/2019 <Про органiзаrtiкl

ynpur"inno та YтриN{ання багатоквартирних булlIнкiв у Вlrго;rськiir селишrriil ралi>.

i.d. ПрО вt.IесенtlЯ зпtiн дО рiшеннЯ Вr.rгодськоТсе.лt.rщноТралr.r вiл l5.01.20l9 N95-1/20 19 кПро затверд)l(ення

clpyKT)pl1 та t|llсельнOСтi апарll1 селttшноI pa_rIl lа ll викоtllв,tttr органiв,,.

2.9. про затверд)ltення фiнансового плану на 2020 piK Комунальl]ого неко1\,IерЦit"ltrОгО ПiДПРt,tСЬlС'l'Ва <ВИГСlДСЬl<а

пliськi багатопрофiльна лiкарня> Вигодськоi сел1.1щltот рали lвано-Фраtlкiвськот областi.

2.10. Про затвердя(ення фiнансового плану на 2020 piK Комунального пiдпрлtсNlства <l,{eHTp спадшl,iн1,1

Вигодськоi вузькоколiйки>,
2.1l. ГIро затверд;tiенНя (liнансового плану rla 2020 piK Колrунального пiдttрtlс\,|ствi,l <Вrrгtlдський liIiIl>t

В tiгодськоТ сел lrщноТ ради,
2.12, Про програN4у iнформатизаrriiвiллiлу культурll Вl.tгодськоТселищltоТр.tдt] Ha2020-20]l porilr.

2.1З. ГIро затвердiliення Поло;кення про поря_lоli прtпtilовэння. BclaHotsJlet,lHrl доплэ,t i tiадбавсltt. 1{ilдаlIllrl

rr.lатерiальгtоI допоN{огl] працiвн1,Iкам освiти Вt,tгодськоТ селищноi рали,
2.I.1. ПрО затверд}IiенНя Полоittення про N{етодtlчrrу роботу у систеrr,ti освi,гlt ВпгодськоТ ceJlltmHol'pa]]ll

2.15. Про внесення зллiн до рiшення Вt,Iгодськоi селttшноi ралrr вiл 07 серпlIя 20l9 року .Ng 229-tJi20 l9 icll1lo

зilтвердженНя структурИ вiллiлУ ocBiTt.t. молодi та спортУ ВиголсыtоТ селt,tlцноI радl{).
2.16. Про внесення .n i,, до рitлення Вtlгодсьttоi селt,tщноj'lэали вiл з0,08.20 l9 року N9 266-9"20lt) ,rllpr_l lli,titrl

засновнl,tка, назв та a"rraрдr,,a""я CT,aTyTiB закладiв освiти Вr.tгодсьrtоi се.пt,ttцltоТ ралl"l \ rlовiй pclariшiTll.

2.17. Про затверд)кення IiонцепцiТ розвtlтliу сllсrеNlи надаllня адпriнiстраrIlвl]ll\ посJl\ г у, Вllго:rськiй се-пr,rшttiil

ралi на 2020-2021 роки,
).tв.проутворенняIJентрунаданняадмiнiстратлlвIItlхпослугуВrrгодсыtiйtселиLцнiйРаЛi rа]JltsеllJ;l(L'НllЯ

Полоrкення про нього.
2.19. ПрО безоплатнУ передачу шrайна з балансу Вltгодськоi селttшноi радl{ tla балirнс ко\1\,на-цьноNlу

пiдпр испл ству <lJe нтр с падщ1,1 н 1,1 В l,t годс ькоi вузь Kc,l ttо,гI i й tttt>.

z.20. про безоплатну передачу ьtаГlгlа з балансу ВигодськоТ селI.1шноl'радI.1 I]tl баЛаНС Вi.rЛi;rУ ocBiTt,t. bttl-Пcljti -l'a

спортч Вltго_rськоТ сел ItшноI pa]tt.
2.2i.ПрОбезоплатнУпередачУмайнаЗбалансУВигодськоТселttшноТрадII LlабалансВiлrilri K)-tb] .\pl!

il;:ifi:L:ffiHb::i',]o i"u...пцiйного проекту. що мtоже реалiзовуватI,tся зi] рахyнок коштiв /1ер;кавного

(lонлу регiонального
2,2]. Розгляд заяв i л

2.24. Рiзне.
3. Пленарне ксlго булинt<у куль яке розпоtlатrr о l0.00 t,o.1ltHi

4. ВiдповiдгIсl до рок},о lz1,00 годинi f{ень -lепr,,гltга в

малоплу за.пi В

оцl

?5 лютого

IIрослав Hay,bt
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