
СКЛJIАТСЬКА MICьKA РАДА
пIдволочиського рАЙоIrу тЕрнопIльськоi оБлАстI

розпоряджЕннrI
МIСЬКОГО ГОЛОВИ

lT9 l38вiд 18 листопада 2019 року

Про скликання чергового засiдання
Bl| конавчого KoMiTery Скалатськоi
MicbKoi ради сьомого скликаншя.

Скликати чергове засiдання
скJrикання 22 лпстопада 2019 року о

впкопавчого KoMiTeTy Ска_латськоТ MicbKoT ради
l0 год в приviщеннi CKa-llaTcbKoT мiськоi рали.

жl(г
кого мiського бюджету на 202I-2022 р,р,

вник ф iнансового вlддiлу,

сьомого

Порядок ленни й:

1.Про надання одноразовоТ адресt,tоТ допоtvоги,

Щоповiлаr: Магмет С.М.- ceKpelap MicbKoT раци,
2.Про присвоснНя юридичноi адРеси житловогО булинку в Скалат, що належить Шевчук П,М,

,Цоповiлас: Магпtет С.М.- ceкpelap MicbKoT ради
З. Про присвосння юридичноТ адреси житлового булинку в м, Скаt,tа,г що нfulежи,гь Магпtеr'l,Б,

!,оповiлаг: Магпlеt С,М.- секретар vicbKoi рали
4,Про присвосння адреси житлоI]огО бу.лиrtкУ в с.По.rtупанiвка що на]е)*iи,гь Сiельському П.I l

,Щtlповiлас: Mat rle t С,М,- секре I ар MicbKoi' рали
5.ПророзглялзаявиПалихаtо'iО,В,проrtоновленнястрок)наоскарженняпостановиадмiнiсrраlивноi
KoMicii при виконавчоlу KoMiTeTi Скалатськоi плiськоI ради вiд 26,06,20l9 року Nэ18.

!оповiлас: Голик Х.Е - юрисконс)льт Micbкoi ради.
6.Про розгляд заяви СкубИ А.З.. прО поновленнЯ сгроку на оскаржсння посlанови алмiнiсrративноТ

KoMiciT прИ виконавчомУ KoпliTeTi Скматськоi' мiськоi ради вiд 26,06,20 ]9 року Nl l9

!оповi-lас; Голик Х.Е lорисконс}ль,l пlicbKoT рали.
7.Про розглял заяви Бiлик М,С. про поновлення с,] року на оскарження посlанови алмiнiстративноТ

Kol,1icii при виконавчому KoMiTeTi СкалатськоТ пtiськоТ ради вiд 26,06.20l9 року No20,

Доповiдае: Голик Х,Е - юрисконсульт l,ticbKoI рали.
8.Про рсlзtлялзаяви Хаtцького Г.В,про поновлення сгрок) на оскарженllя п(\сIан(lви а tviнiсlрагивноТ

KoMicii rrрИ виконавчоNlУ KoMiTeTi Ска_латськоi llicbKoT ра.ли вiд 26 06.20l9 року Nl2 I.

Доповiлас: Голик Х,Е юрискоtlсу.lьт ьliськоi ра:и
9. Про розглял заяви ЛукiВ Б.В.про поновлення с.грокУ на оскарження пос'ганови адм lнlстративllоI

KoMicii прИ виконавчоl\{У KomliTeтi Скалатськоi пliськоТ ради вiд 26.06,20l9 року }ft22,

.Щоповiлаг: Голик Х.Е - юрисконсульг MicbKoT рали.
10, Про встановлеrrня тарифiв Ftа послуги постачання холодноТ води в п,' Скалат, якi надак)ться МкГl
<Комl,натtьник>

Щоповiдас: I{иr,ай M.l, - керiвник вiддiлу ЖКГ
l 1. Про надання доз автомобiлiв ТОВ кАгро-Млин>, якi знаходяться по вул,Коновальrц в

м. Скалат
Щоповiдае:

:dA

Мiський

'Иl

Петро Савончак

12, Про
,Щоповiдас:


