
СКАЛАТСЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

2022 року Ме 70

комітету алатської міської ради восьмого скликання
і Чи
Скликати чергове засідання виконавчого комітету Скалатської міської ради восьмого
скликання 23 вересня 2022 року о 09.00 год. в приміщенні Скалатської міськоїради,

р
ЦИ, Мора денний:

1Про надайня одноразової грошової адресної допомоги
"Доповідає: Савончак Г.Б.
2.Про затвердження програми впорядкування безоплатного і пільгового відпуску

2 (| лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп
населення та за певними категоріями захворювань та порядок забезпечення осіб з
інвалідністю. ї дітей з інвалідністю технічними та іншими засобамив тому числі орфанні

-

(рідкісні) захворювання на 2023 рік.
5 д оповідає: Баран МИ.

113. Про. затвердження міської програми соціального захисту окремих категорій населення
на 2023 рік
Допові,дає: Базан М.Ї.
4.Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2023 рік.
Доповіцає: Баран М.І.р 9.Про затвер, (ження Програми соціального захисту фізичних Осіб. які надають соціальні
лосйНи з догяяду на непрофесійній основі у Скалатській ТІ на 2023рік.

ро "Доповідає: Баран М.П.
.6.ЛПро прийняття на обслуговування|в КЗ ЦНСІЇ громадян Барановського Василя

Корнельовича, Дацюк Віталія Юрійовича, Сарабун Ярослави Миколаївни
Доповідає: Баран М.П.0 7.Про підсумки виконання міського бюджету заІ півріччя 2022 року.

 -

Доповідає Дацків Г.Б.
8. Про схвалення та внесення змін до бюджетуміської територіальної громадина 2022 рік

і: (ко, гбюлжету 19523000000)
"Доповідає: Дацків Г.Б.
9. Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету міської
територіальної громади на 2023 рік, організації виконання бюджетуміської територіальної
тромади на2023 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання
біолжетуміської територіальної громади за 2022 рік.
Доповідає Дацків Г,Б.
10.Про затвердження Антикорупційної програми Скалатської міської рали на 2023 - 2024

роки
|

Доповідає: Моржевска ТС.
П.Прозатвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва у межах
Скалатської територіальної громади на 2023-2025 роки



Доповідає "Моржевока ТС.
о Т2Про затверлження Програми організації та фінансування громадських робіт у межах

Скалатської територіальної громади на 2023-2024 роки

До ібвідає Моржевска Т.С.
135.Про затверлження Програми формування інвестиційного іміджу Та розвитку

міжнародних та регіональних зв'язків Скалатської територіальної громади на 2023-2025

роки.

ІАПро вжиття заходів

від 02.09.2022.

"Доповідає:Моржевска ТС.
та взяття до відома розпорядження Тернопільської обласної

військової адміністрапії «Про стан агропромислового комплексу області» Мо528/01.02-01

Доповідає Моржевека те.
та взяття до відома розпорядження Тернопільської обласної

і5.Про вжиття заходів
1

військової адміністранії «Про розроблення проекту

культурного розвитку Тернопільської області на 2023 рік

Доповідає Моржевека ТС,
16.Про надання дозволу д
Кривенському ЗДО.
Доповідає Добенька Т.П.

 22.Про внесення змін до п.3 рішення 1
утворення ,комісії з виявлення обстеження

17. ро затвердження звіту виконання фінансового

«Скалатська КРЛ» С калатської міської ради.

18.Про внесення змін в персональний склад комісії

виконавчого комітету Скалатської міської рали .

Доповідає Валіон НИ.
19, Про встановлення опікунства над малолітнім .

Доповідає Валіон НИ.
20.1 уро тимчасове влаштування малолітнього в родину.

Доповідає: Валіон Н.Т.
21.Про затвердження висновку органу опік

дитинивід матері.
Доповідає Валіон НИ.

майна на території Скалатської міської рали.

Доповідає дврамцева Г.В.

23.Про затвердження програми розвитку житлово-

о4.Про затвердження Програми розвиткуку
благоустрою населених п

Доповідає: Китай М..
унктів Скалатської міської ради

| Доповідає: Маліцький О.С.

25.Про присвоєння адреси об'єктам нерухомого майна.

Доповідає: Левицька М.В.

Різне,

Міський г

програми соціально-економічного та

» Хо660/01.02-01 від 11.09.2022

ля організації навчально-виховного процесу у Городницькому і

плану заІ півріччя 2022 року КНІ

з питань захисту прав дитини

и і піклування про недоцільність відібрання

зиконавчого комітету ме 103 від 30.07.2019 року про

та взяття на облік безхазяйного нерухомого

комунального господарства та

на 2023 рік.

льтури Скалатської міської ради на 2023 рік.

етро САВОНЧАК

-


