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КО СІВСЬКА М ІСЬКА РАДА  
КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ІВАН О -Ф РАН КІВСЬКО Ї О БЛАСТІ 
М ІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О ЗП О РЯ Д Ж Е Н Н Я

від 25.10. 2021 року У  ' №_474

Про скликання сесії міської ради

Відповідно До_ частини 4, 5, 12 статті 46 Закону України „І Іро місцеве 
самоврядуваїрі^^іі^І^і”: .

іадцяту чергову сесію Косівської міської ради VIII 
410 год. 05.11.20.2і  р. у великому залі райдержадмін істрації. 

^©вгляд ради ри^айня-лгідно з додатком.

. . У у  1 . 

демократі 
2.3;

Місь Юрій ІІЛОСКОНОС

Додаток до розпорядження
Міського голови № 475 від 25.10.2021 р.

Проект порядку денного чергової 14 сесії VIII демократичного скликання 
Косівської міської ради від 05 листопада 2021 року

I. Звіт про виконання бюджету Косівської міської територіальної іромади за 9 місяців
2021 року. ■ :У .
II. Про внесення змін до бюджету Косівської міської територіальної громади на 2021 рік.
III. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 3 квартал 2021 року 
КЕШ «Косівська ЦРЛ» Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської 
області».
IV. Про затвердження фінансовго плану зі змінами КНП «Косівська ЦРЛ» Косівської 
міської ради Косівського району Івано-Франківської області.
V. Земельні питання.
VI. Про затвердження цільової програми фінансування мобілізаційних заходів та заходів 
з підготовки до територіальної оборони на 2021 рік.
VII. Про затвердження цільової програми забезпечення виконання заходів з підготовки та 
проведення призову громадян на строкову військову службу та військову службу за 
контрактом на 2021-2022 роки
VIII. Про затвердження програми підтримки малого і середнього підприємництва та 
сільського господарства Косівської міської ради на 2021 -2025 роки.
XIV. Про внесення змін до рішення Косівської міської ради від 04 січня 2021 року №72- 
3\2021 «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Косівської 
міської ради на 2021-2026 роки».



X. Про внесення змін до рішення КосІвської міської ради від 22.01.2021 року № 213- 
4\2021 «Про затвердження Регіональної цільової програми профілактики 
правопорушень на 2021-2024 роки».
XI. Про введення до штатного розпису Смоднянської початкової школи посади асистента 
вихователя.
XII. Про виконання державних нормативних актів щодо організації гарячого харчування 
у КосІвському ліцеї Ім. І.Пелипейка та ЯворІвському ліцеї «Гуцульщина» в 2021-2022 
навчальному році.
XIII. Про введення до штатного розпису Старокосівського ліцею додаткових посад.
XIV. Про затвердження старости Шепітського старостинського округу.
XV. Про покладання обов»язків по вчиненню нотаріальних дій.
XVI. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, що надаються ЦНАПом 
КосІвської міської ради.
XVII. Про внесення змін до рішення КосІвської міської ради № 753 -9/2021 р. «Про 
надання згоди на прийняття майна від КосІвської РДА».
XVIII. Про затвердження Договору міни.
XIX. Про затвердження Положення про місцеві пожежні команди в новій редакції
XX. Про внесення змін до рішення КосІвської міської ради № 749-9\2021 від 21.05.2021 
року «Про затвердження Переліків Першого та Другого типів об»єктів спільної Власності 
територіальної громади КосІвської міської ради,
XXI. Про намір передачі нерухомого майна комунальної власності КосІвської міської 
ради в оренду шляхом проведення аукціону.
XXII. Про намір передачі нерухомого майна комунальної власності КосІвської міської 
ради в оренду без проведення аукціону.
XXIII. Про дозвіл передачі нерухомого майна комунальної власності КосІвської міської 
ради в суборенду.
XXIV. Про внесення змін до штатного розпису МКП «Косів».
XXV. Про передачу майна до МКП «КосІв» КосІвської міської ради.
XXVI. Про затвердження штатного розпису КП «Гора Михалкова села Город»
XXVII. Про затвердження акту на списання матеріальних цінностей.
XXVIII. Про затвердження передавального акту.
XXIX. Про розгляд зобов’язання начальника Косівського РВ ДВС Південно-Західного 
міжрегіонального управління юстиції (м. Івано-Франківськ) №19470/20.6-27/01 від 
02.07.2021 року (вхідний №1522/02-18 від 02.07.2021 року).
XXX. Про звернення депутатів КосІвської міської ради до Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної ради України щодо необхідності підвищення пенсії і 
виплати Додаткової пенсії у 2021 році.
XXXI. Про звернення депутатів КосІвської міської ради до Президента У країни, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення 
тарифів для населення.
XXXII. Різне
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