
 

 

 

 

 

                         СКАЛАТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                    ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                        Р О З П О Р Я Д Ж Е Н НЯ 

                                                      МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

Від 17 січня 2022 року                                                     № 7 

 

Про скликання   пленарного засідання  7 сесії 
Скалатської міської  ради  восьмого  скликання. 
 

       Відповідно до ст.42, ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
скликати пленарне засідання  7 сесії  міської ради VІІІ скликання 28 січня 2022 року об 11 
годині  в приміщенні Скалатської міської  ради. 
 

Порядок денний: 
1.Про затвердження розпорядження міського голови №175 від 16.12.2021 року Про 
затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва. 
Доповідає: Тихоліз О.І. – головний бухгалтер міської ради 

2.Про затвердження Програми соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні 
послуги з догляду на непрофесійній основі на території Скалатської міської ради на 2022 рік 

Доповідає: Моржевска Т.С. – керівник відділу соціального захисту населення. 
3.Про затвердження Програми розвитку комунальної установи «Трудовий архів Підволочиської 
селищної ради» на 2022-2023 роки 

Доповідає: Баран М. – керівник економічного відділу 

4.Про затвердження переліку об’єктів та видів оплачуваних робіт для порушників на яких 
судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних  робіт  на території 
Склатської ТГ у 2022 році 
Доповідає: Кошмаринська О.Й. - головний спеціаліст  кадрової роботи 

5.Про затвердження переліку об’єктів та видів оплачуваних робіт для відпрацювання 
засудженими до кримінального покарання у вигляді громадських робіт на території  на 
території Склатської ТГ у 2022 році 
Доповідає: Кошмаринська О.Й. - головний спеціаліст  кадрової роботи 

6.Про затвердження переліку об’єктів та видів оплачуваних суспільно-корисних  робіт на 
території Склатської ТГ у 2022 році 
Доповідає: Кошмаринська О.Й. - головний спеціаліст  кадрової роботи 

7..Про умови оплати праці Скалатського міського голови.  
Доповідає: Кошмаринська О.Й. - головний спеціаліст  кадрової роботи 

8.Про внесення змін в структуру та штатний розпис Скалатської міської ради. 
Доповідає: Кошмаринська О.Й. - головний спеціаліст  кадрової роботи 

9. Про скорочення чисельності штату та працівників закладів та установ Скалатської міської 
ради.  
Доповідає: Кошмаринська О.Й. - головний спеціаліст  кадрової роботи 

10. Про внесення змін в штатний розпис КП «Ремшлях-буд-Скалат» 

Доповідає: Сарабун С.- начальник КП «Ремшлях-буд-Скалат» 

11.Про внесення змін в штатний розпис КП «Благоустрій-Скалат» 

Доповідає: Штельма В.- начальник КП «Благоустрій-Скалат» 

12.Про план роботи Скалатської міської ради. 



Доповідає: Магмет С.- секретар ради.
13.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою на земельні
ділянки громадянам (згідно додатку)
Доповідає: Олексюк С.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної власності
14.Про затвердження технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки громадян
(згідно додатку)
Доповідає:Олексюк С.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної власності
15.Надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою громадянам(згідно додатку)
Доповідає:Олексюк С-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної власності
16.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
(згідно додатку)
Доповідає: Олексюк С-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальноївласності.
17.Розгляд земельних питань (згідно додатку)
Доповідає:Олексюк С.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної власності
18.Розгляд звернень громадян про виділення земельних ділянок(згідно додатку)
Доповідає: ОлексюкС.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної власності
19, Підсумки Політичноїпартії «Слуга народу»за 2021 рік
Доповідає: Хрущ Н.- депутат міської ради
20.Розгляд депутатських запитів.
Різне.

Петро Савончак


