
розпоряджЕннrI
Перечинського мiського голови

ЗакарпатськоI областi

Вiд 0t грудня 2022 року м 254109-05
м.Перечин

Про внесення змiн до Розпорядження вiд
22 лпстопада 2022 року ЛЪ Z+SZOЯ-OS

ВiдповiДно дО п.8 ч.4 ст,42 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве самоврядуваннrI вYKpaiHi>, керуючись ч.4 ст.46даного закону:

<Про проведiення пленарпого засiдання
25 ceci'i Перечинськоi MicbKo[ Ради Ради 8 скликання)

1. Внести змiни до Розпорядження вiд 22 лпстопада
,,про проведення пленарного засiданн я 25 cecii
ради ради 8 скликання)> та викласти порядок
редакцi[:

1, Про затвердження порядку.процедури громадського обговорення на
^ посаду старости Перечинсъкоi територiалъноi громади.2, Про затвердження орiентовч9|о плану роботи Перечинськоi Micbkoi Радита виконавчого KoMiTeTy на 2023 piK.
3, ПрО затвердЖеннЯ плану дiялiностi Перечинськоi MicbKoi ради тавиконавчого,KoMiTeTy з пiдготовки проектiв реryляторних aKTiB на 202зpiK.
4, Про затвердж,т1] Структури та чисельностi апарату Перечинсъкоiмiськоi ради на 2023piK.
5, Про упорядкування умов оплати працi працiвникiв апарату, вiддiлiв таструктуРних пiдРоздiлiВ Перечинсъкоi MiciKoi радина 20)i piK.б. Про внесення змiн в додатоj jlb 1 ло рiшен ня 2l cecii П.р.rr"ськоiмiськоiрадИ б скликання М360 вiд 20.0s.i015 (зi змiнами).7, ПрО передачУ на балаНс вiддiпу освiти nyo""yp", ciM'i, Йолодi та спортуПеречинсъкоi MicbKoi радп комунutлъного майна.
8. Про внесення змiн..до персон€rлъного складу узгоджувальноi KoMiciTПеречинсъкоi MicbKoi ради.
9, ПРО ВНеСеННЯ_ :Yi" ДЪ рiшення 22 cecii VIII скликання перечинсъкоi
_ мiськоi ради }lb584 вiд2j жовтня 2022року.
10,про надання згоди на передачу об'ектiв права державноi власностi вкомун-r:у 

:nacHicTb.

2022 року ЛlЬ 245109-05
Перечинськоi MicbKoi
денний в насryпнiй



:]Шi,|Hi'ffi ХЁffiЪ"#Jr"j,тff.,#,,1ffiff rованоговзрФщп<щентр12. Про внесення змiц до йпЪой-;р"ь;.
13.ПРо Внесенця змiн ло piuleнn" *i.iпЫ ради вiд 15 .рудп я 202lpoкyNg440 <'Про бюДжет мiськоiлl.рI";рффgi ,рJr"ди на 2022 piK> (зiзмiнами вiд 03.02 .2о22, 

^16.02.20iz, Б 9z.zozi, 02.0з.2о22, tз.оз.zоiэ24,03,2022, 30.0з.2Q22i 
99.оц.zо,ii,' ti,,oц.zozz,' iBй'iozz, ,r.or.rori'2з'06'2022' 12,07,2022', 2B.o72O2i', OB'.,Og.zozz', zi.og'rozz, or.ro.rori'20.1 0.2022, 1 0! l .2O22,i в. r r ziii ib"yi 

v 2, Zv z z, Z5,U9,2|J22, 05 .1 0.2022,

i 1. *r".lr^жет 
Пере""п.i*оi rl.r*"f ,.rji"opi*uHoi громади на 2023 piK.

'' ilflT# "Х"#::Т; 
оi;ф;;;йй iй!i, оi.ч"iй;й йdф, ;

надати висновки. ОСЯТЬСЯ На ПОРЯДОК Ден""Йо вивчити ik та
3, Робоry пленарного засiдання 25 cecii Перечинсько[ MicbKo[ Ради

flfi:fir:Jx# 
грУДпя 2022 рокУ о 10:00 год. в залi засiдань перечинськоi

4" ,щане розпорядження оприлюднити на сайтi Irеречинськоi Micbko[ ради

мiський голова ( 
fш,",

rBaH ПогоРIляк


