
Додаток 2 

до розпорядження 

селищного голови 

від 17.07.2013 № 89 

 

ПЕРЕЛІК 

публічної інформації, 

розпорядником якої є Власівська селищна рада 

 

1. Списки депутатів Власівської селищної ради. 

2. Плани роботи селищної ради. 

3. Перелік постійних комісій в селищній раді. 

4. Порядок денний сесій Власівської селищної ради. 

5. Проекти рішень, що підлягають обговоренню. 

6. Перелік рішень Власівської селищної ради. 

7. Рішення Власівської селищної ради. 

 8. Протоколи сесій Власівської селищної ради. 

9. Протоколи постійних комісій Власівської селищної ради. 

10. Інформація про участь депутатів у засіданнях постійних комісій та сесіях 

Власівської селищної ради. 

11. Списки членів виконавчого комітету Власівської селищної ради. 

12. Перелік рішень виконкому Власівської селищної ради. 

13. Рішення виконкому Власівської селищної ради. 

14.  Розпорядження селищного голови з основної діяльності. 

15. Інформація про структуру виконавчого апарату Власівської селищної 

ради. 

16. Службові номери засобів зв’язку посадових осіб виконавчого апарату 

селищної ради, адреса електронної пошти. 

17. Посадові інструкції працівників виконавчого апарату Власівської 

селищної ради. 

18. Кадровий резерв  у виконавчому апараті Власівської селищної ради. 

19. Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення 

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому 

апараті Власівської селищної ради. 

20. Графік особистого прийому громадян апаратом Власівської селищної 

ради. 

21. Правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету 

Власівської селищної ради. 

22. Протоколи загальних зборів громади селища. 



23. Узагальнені дані про звернення громадян до Власівської селищної ради. 

24. Перелік та умови надання адміністративних послуг, що надаються 

виконавчим комітетом Власівської селищної ради, форми і зразки 

документів необхідних для одержання послуг, правила їх заповнення. 

25. Види інформації, якою володіє Власівська селищна рада та її виконавчий 

комітет. 

26. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є 

Власівська селищна рада, оскарження рішень розпорядника інформації, 

дій чи бездіяльності. 

27. Списки матерів багатодітних сімей, яким присвоєно звання „Мати - 

героїня” 

28. Плани проведення заходів Власівською селищною радою. 

29. Документи про символіку селища (прапор, гімн). 

30. Списки Почесних громадян селища Власівка. 

31. Перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери управління Власівської селищної ради 

та їх керівників. 

32. Кошторис Власівської селищної ради на рік. 

33. Звіт про виконання кошторису Власівської селищної ради. 

34. Тарифна політика у сфері житлово-комунального господарства: 

- плата за утримання будинку та прибудинкової території; 

- водопостачання та водовідведення; 

- централізоване опалення; 

- вивіз та утилізація твердих побутових відходів. 

35. Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. 

36. Перелік вільних приміщень селищної комунальної власності, які 

пропонуються в оренду. 

37. Описи справ Власівської селищної ради постійного зберігання. 

38. Архівні справи Власівської селищної ради тимчасового зберігання. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                         Г.Т.Коваль 
 


