УКРАЇНА

БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Центральна,8, м. Барвінкове, Харківська область, 64701, тел. :(05757) 4-18-33(факс)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від «02» квітня 2020 року

№ 29

Про скликання ХХХVІІ сесії
районної ради VІІ скликання
Відповідно до статей 46, 55 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні" та Регламенту районної ради:
1. Скликати ХХХVІІ сесію VІІ скликання Барвінківської районної ради.
2. Провести пленарне засідання ХХХVІІ сесії районної ради «29» квітня
2020 року о 10.00 годині, в залі засідань будинку рад (м. Барвінкове, вул.
Центральна, 8), реєстрацію депутатів розпочати о 09.00 годині.
3. Винести на розгляд такі питання:
1. Про виконання районного бюджету за І квартал 2020 року та внесення змін
до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 859-VIІ «Про
районний бюджет Барвінківського району на 2020 рік» та додатків до нього
(зі змінами).
2. Про хід виконання Програми допризовної підготовки, військовопатріотичного виховання молоді, призову громадян України на
строкову військову службу у 2016-2020 роках та під час мобілізації,
затвердженої рішенням 5 сесії райради 7 скликання від 02 березня 2016
року № 82-VІІ (зі змінами).
3. Про хід виконання Програми „ Дошкільна освіта” на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням позачергової 4 сесії райради 7 скликання від 19
лютого 2016 року № 69-VІІ.
4. Про хід виконання Програми Цивільного захисту, пожежної та
техногенної безпеки в Барвінківському районі на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням 5 сесії райради 7 скликання від 02 березня 2016
року № 88-VІІ (зі змінами).
5. Про хід виконання Програми створення матеріальних резервів для
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків у Барвінківському районі на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням 5 сесії райради 7 скликання від 02 березня 2016
року № 90-VІІ.

6. Звіт директора комунального закладу «Барвінківський районний Будинок
культури» Барвінківської районної ради Харківської області Каменєва
О.В. про роботу закладу.
7. Звіт директора комунального закладу Барвінківська централізована
бібліотечна система» Барвінківської районної ради Харківської області
Черняк Л.С. про роботу закладу.
8. Звіт директора комунального закладу «Барвінківський краєзнавчий
музей» Барвінківської районної ради Харківської області
Куплевацького С.А. про роботу закладу.
9. Звіт директора комунального закладу початкового спеціалізованого
мистецького навчального закладу « 2-Іванівська дитяча музична школа»
Барвінківського району Харківської області Румянцевої І.Ф. про роботу
закладу.
10.Про депутатські запити.
11. Різне.
4. Виконавчому апарату районної ради опублікувати дане розпорядження
в районній газеті «Вісті Барвінківщини», оприлюднити на офіційному сайті
районної ради та довести до відома депутатів районної ради.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради

(оригінал підписано)

В.С. Щолок

