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УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Рожнятівського району Івано-Франківської області 
Україна 77662 Івано-Франківська область Рожнятівський район смт. Перегінське

вул. Сагайдачного, 26 тел. 98163

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 грудня 2020 року
№ 2

Про скликання другої сесії
Перегінської селищної ради
VIII демократичного скликання

Відповідно до ст. 42 п. 8, ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

I. Скликати другу сесію Перегінської селищної ради VIII демократичного скликання 
17.12.2020 року о 12.00 год. у Народному Домі.

II. На розгляд сесії Перегінської селищної ради винести питання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Регламенту роботи Перегінської селищної ради VIII 
скликання.

2. Про внесення змін до рішення сесії від 20.12.2019.№578-48/2019 «Про селищний 
бюджет на 2020 рік».

3. Про припинення діяльності юридичної особи Комунального підприємства 
«Агенство місцевого розвитку «Ясень» та утворення ліквідаційної комісії.

4. Про надання згоди на прийняття майна у комунальну власність Перегінської 
селищної ради та визначення балансоутримиувача.

5. Про взяття на баланс нерухомого майна спільної власності терериторіальної 
громади сіл та селищ Рожнятівського району, що передається у спільну власність 
громади смт. Перегінське та с. Закерничне.

6. Про внесення змін до структури та штатної чисельності апарату Перегінської 
селищної ради та про дозвіл на зміну штатної чисельності Перегінського 
селищного ЖКП.

7. Про затвердження Концепції створення і розвитку Центру надання 
адміністративних послуг Пероегінської селищної ради.

8. Про затвердження Положення центру надання адміністративних послуг 
Перегінської селищної ради.

9. Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг.
10. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Перегінської селищної ради.
11. Про співфінансування ДФРР робіт по проекту «Реконструкція з добудовою 

Дошкільного навчального закладу «Веселка» по вул. С. Стрільців, 46 а, смт. 
Перегінське, Рожнятівського району, Івано-Франківської обл.



12. Про затвердження Програми підтримки сімей загиблих постраждалих учасників 
Революції гідності, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у 
складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 
залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її 
проведення, чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

13. Різне.

III. Виконавчому апарату селищної ради довести до відома депутатів та старост сіл про 
час та місце проведення II сесії Перегінської селищної ради VIII демократичного 
скликання.

IV. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря селищної ради 
Красілич О. В.

Селищний голо Ірина ЛЮКЛЯН


