
 
 
 
 
 

 
УКРАЇНА 

СТРІЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
2 (позачергова) сесія 8 скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
від  10 грудня 2020 року                                              №14 
 
Про затвердження порядку денного 
2 (позачергової) сесії Стрілківської  
сільської ради 8 скликання 
 
 

Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись регламентом Стрілківської сільської ради, сесія 

Стрілківської сільської ради 
 
В И Р І Ш И Л А : 

 
Затвердити до розгляду на 2 (позачерговій) сесії Стрілківської сільської 

ради 8 скликання наступний порядок денний: 
1. Про затвердження порядку денного 2 (позачергової) сесії Стрілківської 

сільської ради 8 скликання. 
 Доповідає: Дрозд М.М. – сільський голова. 

2. Про затвердження регламенту Стрілківської сільської ради Самбірського 

району Львівської області. 
Доповідає: Дрозд М.М. – сільський голова. 
Співдоповідач: Соджак А.Р. – секратар сільської ради. 

3. Про утворення постійних комісій Стрілківської сільської ради 
          Доповідає: Дрозд М.М. – сільський голова. 

4. Про склад постійних комісій та обрання голів постійних комісій 
Стрілківської сільської ради. 
Доповідає: Дрозд М.М. – сільський голова. 

5. Про затвердження положення про постійні комісії Стрілківської сільської 

ради. 
Доповідає: Дрозд М.М. – сільський голова. 

6. Про початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до 

Стрілківської сільської ради. 
Доповідає: Дрозд М.М. – сільський голова. 



Співдоповідач: Липа С.М. – керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету сільської ради. 
7. Про створення фінансового відділу Стрілківської сільської ради, 

затвердження Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів щодо 

його державної реєстрації 
Доповідає: Дрозд М.М. – сільський голова. 
Співдоповідач: Чіхрак І.В. – заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів. 
8. Про створення відділу освіти, культури, молоді та спорту Стрілківської 

сільської ради, затвердження Положення про відділ освіти, культури, 
молоді та спорту та вжиття заходів щодо його державної реєстрації 
Доповідає: Дрозд М.М. – сільський голова. 
Співдоповідач: Чіхрак І.В. – заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів. 
9. Про затвердження положення про старосту Стрілківської сільської ради. 

Доповідає: Дрозд М.М. – сільський голова. 
Співдоповідач: Липа С.М. – керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету сільської ради. 
10. Різне. 

 
Регламент роботи сесії: для доповіді до 20 хв., для виступу – до 5 хв., для заяв і 

реплік – до 3 хв. 
 
                                                                                                                                                                                       
Сільський голова                                                                          Микола ДРОЗД 
                                                                                              
 
 
          
 
 
 
 
 


	В И Р І Ш И Л А :

