УКРАЇНА

UХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ВІД «

м. Хмельницький

Про скликання двадцять першої сесії
Хмельницької обласної ради

Керуючись пунктом 1 частини шостої статті 55 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 23 регламенту
Хмельницької обласної ради:
1. Скликати двадцять першу сесію обласної ради з 17 вересня 2018 року.
2. Провести пленарне засідання двадцять першої сесії обласної ради
27 вересня 2018 року о 10 годині у м. Хмельницький, у приміщенні Будинку
рад, засідання президії - 25 вересня 2018 року о 12 годині в каб. 203.
3. Затвердити графік засідань постійних комісій обласної ради
(додаток 1).
4. Виконавчому апарату обласної ради довести до відома депутатів
орієнтовний перелік питань, що плануються для розгляду ради (додаток 2),
та графік засідань постійних комісій.
5. На пленарне засідання обласної ради запросити голову обласної
державної адміністрації, його заступників, народних депутатів України,
голів районних рад, районних державних адміністрацій, міських (міст
обласного значення) голів, голів об’єднаних територіальних громад,
керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих обласних
підрозділів центральних органів виконавчої влади і установ України,
представників засобів масової інформації.
6. Відділу з питань внутрішньої політики, адміністративнотериторіального устрою та інформаційного забезпечення виконавчого апарату
обласної ради (В. Ніконішин) організувати публікацію повідомлення

про скликання двадцять першої сесії обласної ради в газеті «Подільські вісті»
та оприлюднити на сайті Хмельницької обласної ради.
7. Затвердити кошторис витрат на проведення двадцять першої сесії
обласної ради (додаток 3).
8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

М. Загородний
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Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 18 липня
2018 року № 135/2018-о «Про скликання двадцять першої сесії Хмельницької
обласної ради»
г

Зважаючи на те, що з 24 до 25 вересня 2018 року включно вибуваю
у відрядження до м. Київ (Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України) підстава: лист Першого
заступника Міністра Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В. Негоди від 10.08.2018
№ 27/348359), керуючись пунктом 1 частини шостої статті 55 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 23 регламенту
Хмельницької обласної ради:
1. Внести зміни до розпорядження голови обласної ради від 18 липня
2018 року № 135/2018-о «Про скликання двадцять першої сесії Хмельницької
обласної ради», змінивши у другому пункті дату проведення президії «25 вересня 2018 року» на дату «26 вересня 2018 року».
2. Виконавчому апарату обласної ради довести до відома депутатів
текст цього розпорядження.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

М.Загородний

