
 

 ВИШНІВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
  
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
ВИШНІВЕЦЬКОГО СЕЛИЩНОГО   ГОЛОВИ 

 
 

від 01 лютого  2020  року                       смт. Вишнівець                            №24 
 
 
Про  скликання  шостої 
сесії Вишнівецької  селищної   ради 
 
          

Керуючись ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», вважаю за необхідне: скликати шосту сесію Вишнівецької селищної 
ради восьмого скликання  10 лютого 2020 року у приміщенні  Вишнівецької 
селищної ради о 11.00 годині, на розгляд сесії винести наступні питання: 

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету за І квартал 2021 року. 
2. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 №134 

«Про  бюджет Вишнівецької селищної ради на 2021 рік». 
3. Про звіт КНП «Вишнівецька АЗПСМ» про виконання фінансового плану 

за 2020 рік. 
4. Про внесення змін до рішення сесії Вишнівецької  селищної ради від 

24.12.2020 року « Про затвердження структури, чисельності, виконавчого 
апарату селищної ради та підвідомчих установ». 

5. Про затвердження передавального акта балансових рахунків, 
матеріальних цінностей та активів Великовікнинської сільської ради 
Збаразького району Тернопільської області до правонаступника   
Вишнівецької селищної ради . 

6. Про затвердження передавального акта балансових рахунків, 
матеріальних цінностей та активів Великокунинецької  сільської ради 
Збаразького району Тернопільської області до правонаступника   
Вишнівецької селищної ради . 

7. Про затвердження передавального акта балансових рахунків, 
матеріальних цінностей та активів Залісецької сільської ради Збаразького 
району Тернопільської області до правонаступника   Вишнівецької 
селищної ради . 

8. Про затвердження передавального акта балансових рахунків, 
матеріальних цінностей та активів Коханівської сільської ради 
Збаразького району Тернопільської області до правонаступника   
Вишнівецької селищної ради . 



9. Про затвердження передавального акта балансових рахунків, 
матеріальних цінностей та активів Лозівської сільської ради Збаразького 
району Тернопільської області до правонаступника   Вишнівецької 
селищної ради . 

10. Про затвердження передавального акта балансових рахунків, 
матеріальних цінностей та активів Млинівецької сільської ради 
Кременецького району Тернопільської області до правонаступника   
Вишнівецької селищної ради . 

11. Про затвердження передавального акта балансових рахунків, 
матеріальних цінностей та активів Раковецької сільської ради Збаразького 
району Тернопільської області до правонаступника   Вишнівецької 
селищної ради . 

12. Про затвердження передавального акта балансових рахунків, 
матеріальних цінностей та активів Устечківської сільської ради 
Кременецького району Тернопільської області до правонаступника   
Вишнівецької селищної ради 

13. Про надання матеріальної допомоги жителям Вишнівецької селищної 
ради.  

14. Про внесення змін до штатного розпису Залісецького ДНЗ «Рукавичка» та 
Вишнівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

15. Про затвердження програми впровадження Української Хартії вільної 
людини в освітніх закладах Вишнівецької територіальної громади на 2021  
- 2024 роки. 

16. Про прийняття у комунальну власність Вишнівецької селищної ради 
закладів охорони здоров’я первинної медицини зі спільної власності 
територіальних громад  сіл Кременецького району Тернопільської області. 

17. Земельні питання. 
18. Інші питання поточної роботи. 

 
 

 
     Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 
 
 
 
 
 
   Селищний голова                                                    Володимир КРАВЕЦЬ 
 
 
 
 
 
 
 


