
ГРИЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Шевченка, 2, смт Гриців, 30455,                        тел.:34369, 34341, e-mail:grytsiv_rada@ukr.net

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23 березня 2018 року                                    смт Гриців                                                          №20-р

Про скликання шостої позачергової сесії 
Грицівської селищної ради VІI скликання

Керуючись п.8 ч.3 ст.42, ч.4 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
Регламентом Грицівської селищної ради:
1.  Скликати  шосту  позачергову  сесію  Грицівської  селищної  ради  VIІ  скликання.  Провести
пленарне  засідання  сесії  27.03.2018р.  об  11.00год  у  приміщенні  селищної  ради  (актова  зала
селищної ради)
2. Запропонувати депутатам Грицівської селищної ради розглянути на пленарному засіданні такі
питання:
o Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік
o Про угоди між Судилківською сільською радою та Грицівською селищною радою
o Про робочу групу з питань легалізації заробітної праці та зайнятості населення
o Про внесення  змін  до рішення  Шостої  позачергової  сесії  Грицівської  селищної  ради  VІІ
скликання від 24 березня 2016 року №2 «Про затвердження Програми захисту населення і тери-
торій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Грицівської
селищної ради на 2016 – 2020роки»
o Про внесення змін до рішення Четвертої позачергової сесії Грицівської селищної ради VІІ
скликання  від  26  січня  2018  року  №2  «Про  включення  до  переліку  об’єктів  та  майна
комунальної  власності Грицівської селищної ради (об'єднаної територіальної громади) об’єктів
та майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Шепетівського району та переда-
чу в оперативне управління»
o Про врегулювання земельних відносин 
o Інші питання
3. Секретарю селищної ради Слабі І.П. довести до відома депутатів селищної ради орієнтовний
порядок денний шостої позачергової сесії Грицівської селищної ради VІI скликання
4. На пленарне засідання запросити: першого заступника селищного голови Семенюка Ю.В.,
начальників відділів Грицівської селищної ради, спеціаліста з питань комунальної власності та
земельних відносин Наконечну Г.А., директора Грицівського КП «Аква» Бодню Н.Ф., головного
лікаря Гриівської районної лікарні Демчука О.Л., в.о. старости, депутатів районної ради



5. Секретарю селищної ради Слабі І.П. організувати оприлюднення даного розпорядження на
дошці оголошень, яка розміщена в приміщенні селищної ради, та на сайті Грицівської селищної
ради
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою

Грицівський селищний голова                                                         Л.Тіфенбах

Виконавець: Слаба І.П., 34369
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