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ПОРЯДОКдвнний
Спільного засідання постійних депутатських комісій з питань соціального захисту

населеннята у справах учасників бойових дій та членів їх сімей, бюджету, фінансів,
соціально-економічного розвитку, підприємництвата регуляторноїдіяльності, охорони

здоров,я та екології

18.09.2019р. 08.30 год.

1. Про внесення змін до рішенняМіської ради від 21.12.2018

року 22/6 «Про міський бюджет на 2019рік».
Інформують головні розпорядники бюджетних коштів.

2. Про затвердження Програми фінансової підтримки онкохворих та дітей з

важкими захворюваннями на території Володимир-Волинської міської

ради на 2019-2020 роки»
Інформує: Барщевський С.А.

3. Про програму розвитку КП «Володимир-Волинське ТМО» та

КП «Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка» на 2019-2022

роки
Інформує: Клачук О.Г. Автор: Ващук Т.П.

4. Про звернення Володимир-Волинської міської ради до
Міністра розвитку громад та територій України Бабак А.В.,
виконавчого директора Асоціації міст України Слобожана О.В.,

голови Волинської обласної ради Вахович І.М., т. в. о.

голови Волинської ОДА Киричука О.О., Депутатів Верховної Ради

України від Волині щодо утворення районів
Інформує: Ліщук І.С.

5. Різне.
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Додаткові пропозиції
до проекту рішення Володими

рішення міської ради від 21.12.20
р-Волинської міської ради18 року де 30/10

"Про внесення змін до"Про міський бюджет на 2019 рік"М
Сума [Ішстава внесенняп/п КПКВ Назва
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