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XXІІ ЧЕРГОВА СЕСІЯ
VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
№ 21

від «20» червня 2018 року

Про затвердження розпоряджень
сільського голови прийняті міжсесійний період
На виконання ст..42 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, враховуючи повноваження, які надані сільському голові та
заслухавши інформацію про розпорядження, прийняті сільським головою в
міжсесійний період, сесія Бишківської сільської радаи
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити
розпорядження сільського голови, які були прийняті
міжсесійний період чергових сесій з 15 березня 2018 року по 20 червня 2018
року, з питань основної діяльності та з кадрових питань (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з
питань оподаткування, бюджету та фінансів (голова комісії - Швець ВарвараМарія Василівна).

Сільський голова

Наталія Бейзик

Додаток
до рішення сільської ради
від «20» червня 2018 року
№ 21

ПЕРЕЛІК
розпоряджень сільського голови, прийнятих міжсесійний період
сьомого скликання сільської ради

2018 рік
ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КАДРОВІ ПИТАННЯ
№п/п

Назва розпорядження

Дата
прийняття

Про створення громадської дружини для координації дій
з проведення заходів щодо мінімізації можливих
наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
пожежною небезпекою у 2018 році
Про підвищення оперативної готовності на час
святкування Пасхи (Великодня)
Про призупинення опалювального сезону 2017/2018 рр.
у бюджетній установі

27.03.2018р.

4.

Про преміювання до Великодня

06.04.2018р.

5.

10.04.2018р.

7.

Про скликання XXI позачергової сесії VII
демократичного скликання
Про преміювання працівників управління в квітні 2018
року
Про перенесення кредитів

8.

Про спрямування субвенції

18.04.2018 р.

9.

26.04.2018р.

11.

Про підвищення оперативної готовності на час
святкування травневих свят
Про преміювання працівників управління до травневих
свят
Про перенесення кредитів

12.

Про спрямування іншої субвенції

15.05.2018р.

13.

Про затвердження проектно-кошторисної документації
(техеометричні зйомки)
Про проведення громадських слухань з обговорення
детального плану території обмеженої вулицями
В.Стуса, Центральною та Молодіжною у с.Бишків
Жовківського району Львівської області
Про виконання заходів з прибирання населених пунктів
до Дня Святої Трійці (Зелених свят)
Про проведення заходів, з метою вшанування Дня
пам’яті жертв політичних репресій
Про визначення відповідальної особи, на яку покладено

15.05.2018 р.

1.

2.
3.

6.

10.

14.

15.
16.
17.

03.04.2018р.
03.04.2018р.

18.04.2018 р.
18.04.2018 р.

03.05.2018р.
14.05.2018р.

15.05.2018 р.

15.05.2018 р.
18.05.2018 р.
22.05.2018р.

№
розпоряд
ження
№ 14/0203
№ 16/0203
№ 17/0203
№ 18/0204
№ 19/0203
№ 20/0204
№ 21/0203
№ 22/0203
№ 23/0203
№ 24/0204
№ 26/0203
№ 27/0203
№ 28/0203
№ 29/0203
№ 30/0203
№ 31/0203
№ 32/02-

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

обов’язки забезпечення застосування електронного
цифрового підпису
Про визначення відповідальної особи та надання права
застосування ЕЦП
Про підвищення оперативної готовності на час
святкування Дня Святої Трійці
Про підготовку водних об’єктів та місць масового
відпочинку громадян, розташованих біля водойм до
відкриття та організації купального сезону 2018 року
Про преміювання працівників управління в травні 2018
року
Про затвердження проектно-кошторисної документації
по поточному ремонті доріг
Про скликання XXIІ чергової сесії VII демократичного
скликання
Про спрямування іншої субвенції (проект) з районного
бюджету
Про затвердження проектно-кошторисної документації
«Реконструкція та відновлення елементів благоустрою
парку і тротуару в с. Бишків»
Про спрямування іншої субвенції (проект) з обласного
бюджету
Про спрямування коштів (кошти громади)
Про проведення громадських слухань з обговорення
детального плану території індивідуальної житлової
забудови, обмеженої вулицями Нова та В.Стуса у с.
Бишків, а також земельної ділянки для обслуговування
культової споруди (каплички) в с. Пирятин
Жовківського району Львівської області
Про надання матеріальної допомоги головному
бухгалтеру сільської ради Орищин І.І., у зв’язку із
важким матеріальним становищем

03
22.05.2018р.
24.05.2018р.
24.05.2018 р.
24.05.2018 р.
30.05.2018 р.
05.06.2018р.
14.06.2018р.
14.06.2018р.
14.06.2018р.
14.06.2018р.
14.06.2018р.

20.06.2018р.

№ 33/0203
№ 34/0203
№ 35/0203
№ 36/0204
№ 37/0203
№ 39/0203
№ 40/0203
№ 41/0203
№ 42/0203
№ 43/0203
№ 44/0203

№ 46/0204

