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РОЗПОР ЯД}КЕННЯ

18 жовтня 2021 рокl,NЪ122

Про скликання 7 cecii районноТ
рали 8 скликання

ВiдповiдНо до частИни 4 cTaTTi 46, .ластин 6, ] cTaTTi 55. час,тиlr б cTaтTi 56 Закону

УкраТни <Про мiсчеве самоврядування в YKpai'Hi:

1. Скликати 7 сесiю районноi'рали 8 скликання 29 жовтltя 2021 року о 9 t,о,llиlтi в

примiшенtli булинку рал.

2.НарOЗГJlяДПJIе}{арНоГ'о:засiДання.+ерговоt'сссiiвинес'I.иllИТ.аННя:
- Про Комп.ltексну обороrтно-правоохоронr{у,шрограN,r}/ Т\,jtь.tинського райоllу на 2021-

2025 роки.
- ПрО схваJIеннЯ Прогтrо:зУ Туль.тинсЬкtlго райоТ{i{оI,О бюдrкетУ на 2022 -202-1роки,

- Про затвердження розпоряджень голови районнот ради,
- Про затвердження розпоряджень голови райдержадмiнiстраuiТ,
- Про затвердження звiту про виконання ТульLIинського районгtсlго бюлжету за [[

кварта.l l02 t piK.
- Про Rнесення,змjн до районттсlт,о бюдже,ту rrа 2021 piK.

- Про передачу майна Тульчилtськот районнот рали у ком} Ha-lbli) власнiсr ь

ТульчилtськоТ MicbKoT рали.
Про внесення:змiн до рitпентля 4 ceciT районноТ рали 8 скликання вiд 25.03.2021 рокУ

y9149 кПро гlерелiк об'сктiв спi.lтьноТ вла9ностi ,гери,торiаJlьпих громаД сiл. селиllt. пliс,га

Тульчинського райоt{у, що пiдляt,ають приRатизаuii у 2021 рочi>
- Про заIвер]IженFiя проекту,землеустрою щодо вс,гаt{оI]jIення Meжl I{аселеного пункт,),

с. I-риrтенки Брачrlавськот се,;rитilноi ра;rи 1'ульLIинського району ВiнrтиtlьксlТ облас,гi (лсl

об'сднання с. ГриненкИ Гриrrенсt,КоТ сiльсьКоi' ралИ I{сr,lирiвсt,кtlt tl рirйонl I]iннИlIl,К0l'

областi),
- IIрО за,твердяtеннЯ структурИ та штатноТ чисельностi виконавчого апаратY

Тульчинськоi районноТ рали.
- ГIро Зверttент+я дегtутатiв 'rульчиriськоТ районноТ рали до Президет,rта УкраIни,

КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи та ВерховноТ Ради УкраТни щодо вирirпентrя питанI]я скасуваIjIтIя

додаткоRоТ оплати за транспортуваr{ня природного газу,

- Про зняття з контролю рirшень районноТ ради.
- Рiзне.
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