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1. Про добровольце об'еднапня територ1альноУ громади.
1нфор.муе : мюький голова Богдан A.I., консультант з бюджетник питапь офюу 

реформ при Чернплвському РВАМУ Сиденко М.Ф., консультант з юридичних питапь 
оф1су реформ при Чершпвському РВАМУ 1ванов Д.В.

2. Про внесения змш до piuiei-шя мюькоУ ради в1д 23.12.2016 року. « Про упсышй бюджет 
на 2017 pi к».

Доповщас: толовний бухгалтер MicbKoi ради ГПНЧУК В.М.

3. Про внесения змш та доиовненъ до ранения гид 23.12.2016 року « Про затвердження 
положень. програм ».

Доловите: толовний бухгалтер MicbKoT ради 111НЧУК В.М.

4. Про падания поворотпоТ финансово!' допомоги комуиалыптм шдприемствам 
ГороднянськоТ MicbKoi ради

Доловите: головний бухгалтер м1ськоТ ради П1ПЧУК В.М.

5. Про прийняття па баланс м|’ськоУ ради Biд Управлпшя каштальпого булпвництва та 
передачу на баланс Ясла- садка №4 варзлеть виконаних робгг по каптгалыюму ремонту 
системи опадения бу;пв;п ясла садка №4

/Доловите: головний бухгалтер мюькоУ ради ГПНЧУК В.М.

6. Про надапня шльги по орендшй плати
Доловите : керуюча справами викопкому упськоУради ШДЛ1СНА 1.1.

7. Про надапня кдопотаппя на видачу кредиту.
Доловите : керуюча справами викопкому упськоУради 1ПДЛ1СНА 1.1.

8. Про затвердження зведсного кошторисного розрахунку на каштальний ремонт пропзноУ 
частини вулиць в м. Городня.

Доловите: заступник \iicbKoro голови з птггань виконавчих оргашв ради 
ЛАХНЕКОГМ.

9. Про внесения доповнень до плану прийня ття регуляторпих акпв па 2017 pi к .
Доловите: заступник упського голови з питаиь виконавчих органiв ради 

ЛАХНЕКОГМ.

1 0. Про створспня тимчасовоУ KOMici'f для обстежепня вулично - дорожньоУ мерело на 
TepuTopiy упськоУ ради з питания дошльносД встановлсння додаткових дорожшх знаюв.

Доловите: заступник упського голови з питапь виконавчих оргашв ради 
ЛАХНЕКОГМ.

1 1. Про надапня матср|’альноУ ;.(ономоги .
Доловите: голова коупсчУ з питапь бюджету. комунальпоУ властюет! та соч/альпо- 

скоиоупчиого розвитку yiicra ТОВСТА М.1.

12 . Про розгдяд земедьних питапь.
Доловите: земдевпорядпик упськоУ ради СЕРПОПКО 1.В.

1 ЗЛнип’ низания.


