ПРОЕКТ

УКРА1НА
ГОРОДНЯНСЬКА

М IС ЬК А

РАДА

Р I Ш Е Н Н Я
(одинадцята cecia сьомого скликання)

25 травня 2017 року
м. Городня
Про внесения доповнень
до плану прийняття
регуляторних
акНв на2017р1к
У вшповшносп’ до ст.. ст.. 25, 26 Закону Укра'ши «Про мюцеве самоврядування в Украпн» та ст.. 7
Закону Укра'ши «Про засади державно!' регуляторно! полпики у сфер1 господарсько! д1яльност1», Городнянська
м1ська рада
В И Р I Ш И Л А:

№
п/п

3.

Затвердити доповнення до плану д1яльност1 з шдготовки проект1в югуляторних акИв
Вид проекту
Назва проекту
Цшь прийняття
Строк
шдготовки
Ршення
cecii Про
встановлення Опттпзашя
На протяз1 року
Городнянсько! MicbKoi' мюцевих податюв та мюцевих
ради
збор1в
податкчв
та
збор1в,
збшьшення
надходжень до
мюького
бюджету_______
Р1шення
cecii' Про
встановлення Виконання
ЧервеньГороднянсько! MicbKo! порядку розмщення Закону Укра'ши жовтень
2017
ради
тимчасових
споруд «Про
захист року
для
провадження еконокпчно!
(пдприемнинько!
KOHKypeHui'!»
д|'яльност! nifl час
проведения ярмарок,
державних
та
мюцевих святкових,
урочистих
масових
заход!в.
PiuieHHH
Г ороднянсько!
ради

cecii'
MicbKo!

Про
прийняття
Правил розмщення
30BHiuiHbo! реклами
в новш редакщ!

збшьшення
надходжень до
мюького
бюджету_______

Червеньжовтень
року

на 2017 pin:
Розробник
проекту
Мюька рада

Мюька рада

Мюька рада
2017

2. Контроль за виконанням даного ршення покласти на заступника мюького голови з питань д|'яльносИ
виконавчих оргашв ради ГМ.Лахнеко.

Мюький голова

АЛ.Богдан

ГIРО ПК!

УКРЛШЛ
ГОРОДНЯНСЬКЛ MICbKA

РАДА

Р I III к и н я
( одинадцята сесдя сьомого

вi;I 25 гравия
м. Городня

скликання )

201 7 року

Про створснпя тимчасовоУ KOMiciT
I я обстсжения вулично дорожнъоУ
мережа на територ!У хпськоУ ради
з питания доцкаьносзз встаповлення додаткових
дорожшх зпаДв
3 метою шдвшцення безпекп на вулнчно - дорожнш мережа ГороднянськоУ
m ic b k o i ради, розгляпувши депутатське звериення №1 втл 7 квггпя 2017 року депутата
MicbKoV ради Примака Д.Г.. керуючись ет.25. 26 Закону УкраУпп .. Про м1сцеве
самоврядування в УкраТн’Г . хпа.ка рада
В И Р 1 III И Л А :
1. Створити тимчаеову Koxiiciio для обстсженпя вулично--дорожным мережа па терпторп
MicbicoY ради з питания дошльносп встаповлення додаткових дорожиix знаков в склад!
Лахнско I.M. зас тупник м1ського головп з питаиь .щяльиосп виконавчих оргашв
ради голова ком!ciY;
Примак Д.Г. депутат кпськоТ ради - член komicu;
Бсрсзипець О.М. шспсктор з безпеки дорожпього руху Городняпського ВГ1
Менського ВП ГУНП в ЧернiriBCi^iciи облаезл - член комiciV;
Дуда А.М. завглувач сектору архггектури хпетобудування та комунальпого
господарства ГороднянськоУ РДД - член кохнсзУ:
i Ii пчу к 13.\1. головипй бухгалтер ГороднянськоУ зпськоУ ради член комЮУ.
2. KoMici'i провести обетожепня вулично - дорожньоУ мережа хпета Городня. результат»
обегежеппя представит па розгляд пастушка ееДУ ГороднянськоУ мюькоУ ради.

УПський голова

A. I. БОГДАН

ПРОЕКТ
УКРА1НА
ГОРОДНЯНСЬКА

MICbKA

РАДА

Р1ШЕННЯ
( одинадцята сеЫя сьомого скликання )

вщ 25 травня 2017 року
м. Городня
Про надання клопотання
на видачу кредиту
Розглянувши
заяви громадян про надання ш клопотання для
отримання довгострокового шльгового кредиту,
як
шдивщуальним
забудовникам за програмою «Власний д1м», керуючись ст.ст. 25, 26, 60
Закону Укра'ши «Про кпсцеве самоврядування в Укра'пп» Городнянська
м1ська рада
ВИР1ШИЛА:
Клопотатися перед Чершпвською ОДА та Обласним фондом
шдтримки
1ндив1дуального
житлового буд1вництва на сел1 щодо
надання довгострокових пшьгових кредиНв за програмою «Власний д1м»
слщуючим громадянам:
- Дригу Серию Олександровичу, який зареестрований за адресою:
м. Городня,
вул. 40 роюв Перемоги, буд. № 17 в сум1 150 (сто
п’ятдесят тисяч грн..) 00 коп. на добудову будинку.

М1ський голова

АЛ. Богдан

П Р О Е К Т

УКРА1НА
ГОРОДНЯНСЬКА MICbKA

РАДА

Р I Ш Е Н Н Я
(одинадцята сес1я сьомого скликання)
вщ 25 травня
м. Городня

2017 року

Про шродовження-щщтвор^
оренди та надання пшьги
по оренднш плат!
Керуючись ст.25, ст. 2 6 , ст. 6 0 Закону У крайни „Про м1сцеве
самоврядування в У крапп” , бюджетом M ic b K o i ради на 2 0 1 7 рж ,
затвердженим 9 c e c i e i o m I c b r o i ради 7 скликання вщ 2 3 . 1 2 . 2 0 1 6 року,
зпдно методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна
територ1ально1 громади Городнянсько!' MicbKoi ради , м1ська рада
В ИР I Ш И ЛА :

1.Надати пшьгу по оренднш плат1 слщуючим суб’ектам:
- ГО «Городнянський центр захисту тварин i рослин «Милосердя» за
оренду нежитлового прим1щення за адресою:
м. Городня вул.
Аеродромна, № 56-а i встановити орендну плату в po3Mipi Югрн. в pix.
2.Контроль за виконанням даного р1шення покласти на посЛйну
KOMiciio з питань бюджету, комунально'! власност1 та соц1ально-економ1чного
розвитку м1ста.

М1ський голова

АЛ.Богдан

ПРОЕКТ

УКРА1НА
ГОРОДНЯНСЬКА

МIС Ь К А

РАДА

Р I Ш Е Н Н Я
(одинадцята сеЛя сьомого скликання)

25 травня 2017 року
м. Городня
Про внесения доповнень
до плану прийняття
регуляторних
акЛв на 2017 рис
У вщповщноеп до ст.. ст.. 25, 26 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в Украпи» та ст.. 7
Закону Украши «Про засади державно! регуляторно! пол1тики у сфер1 господарсько! д1яльност1», Городнянська
м1ська рада
В И Р I ШИЛА:

№
п/п
1.

2.

3.

1.Затвердите доповнення до плану д1яльност1 з тдготовки проект1в регуляторних акЛв
Назва проекту
Цшь прийняття
Строк
Вид проекту
пщготовки
На протя'й року
встановлення Оптим1защя
Рппення
cecii Про
Г ороднянсько! мюько! м1сцевих податюв та м1сцевих
податк1в
та
збор1в
ради
збор1в,
зб1льшення
надходжень до
м1ського
бюджету
Червеньвстановлення Виконання
Рппення
сесй Про
2017
Г ороднянсько! мюько! порядку розмщення Закону Укра!ни жовтень
тимчасових
споруд «Про
захист року
ради
для
провадження економ1чно!
конкуренцй'»
п1дприемницько!
д 1ялыюст1 пщ час
проведения ярмарок,
державних
та
мюцевих святкових,
урочистих
масових
заход1в.
Ршення
Городнянсько!
ради

ceci!
MicbKo!

Про
прийняття
Правил розм!щення
зовшшньоТ реклами
в нов1й редакцп

збшъшення
надходжень
мюького
бюджету

до

Червеньжовтень
року

на 2017 р!к:
Розробник
проекту
Мюька рада

Мюька рада

MicbKa рада
2017

2. Контроль за виконанням даного р1шення покласти на заступника мюького голови з питань д1яльност1
виконавчих оргашв ради 1.М.Лахнеко.

М1ський голова

АЛ.Богдан

ПРОЕКТ
УКРЛШЛ
ГОРОДНЯНСЬКЛ М1СЬКЛ

РАДД

Р I ш к п н я
( одипадцята сесня сьомого

вi;[ 25 гравия
м. 1'ородпя

скликання )

2017 року

I [ро створеппя тимчасовоУ KOMiciV
для обстеження вулично -дорожиьоУ
мережи на територп м!свкоУ ради
л питания дш плы ю ст! встановлспня додаткових
.порожних лпаюв
3 метою шдвпщення белпеки на вулично - .порожний мережи ГороднянсвкоУ
.чпськоУ ради, ролглянувши депутатевке лвернення №1 вщ 7 квггпя 2017 року депутата
MicbKo'i' ради Примака Д .Г .. ксруючись ст.25. 26 Закону УкраУни .. Про лиецеве
еамоврядування в У к р а У т". лпська рада

13 И Р I ILI И Л А :
1. Створити тпмчасову комЮ ю для обстеження вулично ■
■
■
■дорожиьоУ мережи ил тернторй’
мюькоУ ради л питания дош лвносп вснаповлення додаткових дорожи пх лпак!в в, склада
Лахнеко 1.М. заступник м1ст»кого го.пови л питань /иялвносп викопавчих оргашв
ради голова ком ici'i';
Примак Д .Г . депутат м!еькоУ ради - член комюГУ;
Березинсць О .М . iiicucicrop л бсзпеки дорожпього руху Городняпсвкого ВП
Мепсвкого 1311 ГУМ 11 в Черппивськпи обласп - член ком ici'i*:
Дуда Л А Т лавттувач сектору архггектури упстобудування та коммунального
господарства ГороднянсвкоУ РДЛ член кохнici’i’;
1Пнчук В .М . головний бухгал тер ГороднянсвкоУ .хпсвкоУ ради член комЮУ.
2. Ком ici'i провести обстеження вулично - дорожиьоУ мережи Mi ста Городим, релультати
обстеження представпти па ролгляд наступноУ cecii' ГородпянськоУ гпськоУ ради.

VIicbKHii голова

\. I. БОГДАН

ПРОЕКТ!
УКРЛШЛ
ГОРОДИЯНСЬКЛ

М1СЫСА

РАДА

Р I III Е II II Я
( одинадня га сеЛя сьомого скдикання)
вид 25 гравия 2017 року
м. Городия
Про падания
м атер iал ь \ iоТ д о по м о ги
Розглянувши заяви Малофей С. Г., який проживас за адрссою: м.
1'ородня , вул. Шсвчснка, буд. 44 ; Пруль О.М., яка проживас: за адрссою: м.
Городня , вул. Армшська , буд.66, кв. 1; ХалсвицькоТ Г.Г. яка проживас за
адрссою: м. Городня, вул. Незалсжносп, буд.74 , кв.109; Витовтова В.В.,
який проживас за адрссою: м. Городня, вул. 40 рокзв Перемоги , буд.2
;
Волочок В.В, яка проживас за адрссою: м. Городня . вул. Жовтнсва, буд. 27;
Кожемяченко Г О., яка проживас за адрссою: м. Городня , вул. Чумака, буд.
37 ; Лепснь О.О., яка проживас за адрссою: м. Городня , вул. Петр'пзська ,
буд. 17; ПотаповоУ II. М., яка
проживас
за
адрссою: м. Городня,
вул. 1 -го 'Гравия, буд. 3; Дриг Т.В., яка проживас за адрссою : м. Городня,
вул. 40 роюв Перемоги , буд.67,кв.4 ; Горд1енка О.С. ., який проживас за
адрссою: м. Городня, вул. Горького , буд 59; Заяць II.I Г, яка проживас за
адрссою: м. Городня, 1 ир. Горького , буд.6; Гируль П.Ф., яка проживас за
адрссою: м. Городня , вул. Армжська, буд. 70; Дудснок Н.В., яка проживас
за адрссою: м. Городня . вул. Чсршпвська, буд. 54, кв. 1: ; 'ПтовоТ Л.В., яка
проживас
за адрссою: м. Городня ,
2 пр. Зар1чнмй. буд. 12, кв. !;
Свирмденко Л.М., яка проживас за адрссою: м. Городня , вул. Жовтнсва,
буд. 67: AjicKciciiKO Н.В., яка проживас за адрссою: м. Городня , 1 пр.
Калиновий, буд. 12, кв.1; про падания Ум матер1альноТ допомоги га надаи1
до заяв документи, ксруючись ст. 25, ст. 26
Закон)'
УкраТпп
« 1 1ро
хпсцсве
самоврядування в УкраУнi», бюджетом м1ськоУ ради на 2017 pic,
затвердженим 9 cccicio м1ськоУ ради 7 скдикання в1д 23.12.2016 року, сесгя
м ’юькоУ ради
В И Р 1 ILI И Л А:
Г Видишти rpoinoBi копни:

Малофей Ccpriio [горовичу couiejibno - матер1альну
допомогу на
л iкування, проведения операцп в розм ipi 500 (п’ ятсот гистни грн
1.2. Ыруль Оксанi iVlихай:iiвнi сошалыю - матер1альну
допомогх' на
лпхування в poBMipi 3000 (грн i hcmli i) грн.
1.3. Халевщыдп l'aniii Lujhbih соц1алыю-магер1альну
Д0П0М01Л'
на
л1кування в por3.xiipi 1000 ( одна тысяча ) грн.;
1.Л.Витовтову Володим'иру Григоровичу сощ ал ыю - матер1альпу допомогу
на .шкування в родмipi 2000 (дв1 тисяч1) грн.
1.5. Волочок В ip i Володимир1вш сошально-матер1альну
допомогу
на
jI i куBai him
в
p o 3 Mi p i 500
( п’ ятсог ) грн.;
д о п о м о г у па
1.б.Кожемяченко Ipuni Олександр1вн1 сошально-матер’ьал ьну
j[iкувапня в po3Mipi 3000
( три гисяча) грн.;
1.7. Ленень Олеги Олексапдр1вш сощально - магер1альну
допомогу
на
лжування в po3Mipi 1000 (одна тисяча п ’ятсот ) грн.;
1.8. Потаповш Нади МиколаУвш сошально - матер1адьну
допомогх' па
л1к'ування в розмipi 2000 (дв'1 тисячВ грн.
1.9. /(риг Bmapi Володимир1вн1 сощалыю-.матсцлальт
допомогх
па
j HK\ван Iin чоловша Дриг Володимира Михайловича
в poa.xnpi 3000 (з ри
л'исячi ) грн.;
1.10. Горзпсико Олександру Серпйовичу соц1ально - магер1альну допомогх
на проведения операцп
в роз.мipi 1000 (одшеТ тисячф грн., з виплатою
допомоги за умови медичного шдтверджения про проведения операнд.
ГП .З ая ц ь Him НантелчТвш С01палыю-матер1алыгу допомогу на лжування
в розмipi 3000 ( три тисяч1 ) грн.;
1.12.Ьiрудгь I lapriV Федор1вш сошально-матер1альну
допомогу на лгкування
в розмipi 500 (п ’ятсот ) грн.;
ПЗ.Д уден ок НадЙ Володимир1вш сощально-матер1алы1у
ДОПОМОГХ'
лжування в po3Mipi 3000 (три тисячф три.;
1.3 4. li TOBifi J 1а р ис i В iK'ropi вн i сошалыю-матер1альну
допомогх' па
лпхування в po3Mipi 2000 (дв1 гисячi) грн.;
1.1 5.Свириденко Jlapnci BiiaopiBiii сошально-матер1алы1у
допомогх на
лжування дочки Матв1евськоТ Мари Федор1вни в po3Mipi 2000 (дв1 тисячi )
грн.;
1.1.

2. АлекНенко Натали Васшпвш иадати сошально-матер1альну
допомогу на
вирпнення сощальнодюбутових проблем ( пожежа будинку)в ро ни pi 10
(десять) McrpiB куб1чних половника самозагопвлею.
3. Видгнеш кошти в cyMi 27500
(двадцять Нм тисяч п’ятсот
) грн.
вишести за рахунок К Ф К 0103400 КНКВ 2730 .
4. Контроль за виконанням даного ранения покласти на
головного
бухгалтера мюько! ради ГПнчука В. М.

Мшький голова

АЛ. Богдан

у к р л Тн л

ГОРОДНЯНСЬКА

MIC 1> К А

РАД л

Р 1 III к п н я
( одинадцята сеспя сьомого

скдикання )

ви 25 гравия 2017 року
м. Городня
11ро затверджеиня зведеного кошторпсного
розрахунку па ка пiа алышй ремонт
проУзиоУ частиип вулиць в м.Городня

Розглянувши зведений кошториспий розрахунок вартосл буд'нчпицтва па
кагпталыгий ремонт проУзиоУ частипи вулиць ЖовтневоУ та РадгоспноУ (Зар1чноУ)
|серуючисв ст. 26 Закону УкраУни «Про хпецеве сомоврядування в УкраУш. ДНИ 360-02.
Городняпська мюька рада
13 И Р I III И Л А :
1. Затвердит введений копггориенпй розрахунок варгост! бу/пвництва на
кашталышй ремон т:
1.1. проУчпоУ час гини вулгпн ЖовтневоУ (в1д ву'л. Чапаева (ВаетннвевкоУ) до кладовпща
<<1 Пеки>>) на су му 1570147.00 три.:
1.2 . проУзпоУ чаетини в\лиui РадгоснноУ ('3apiчноУ) (в1двул. Шевченко) на суму
| 530850.00 грц.
2. Контроль ча викопання.м да но го piniein гя покласти па поетшну комчепо ч ппчапь
бюджету. комуналыюУ власносчч га со1Йально-ско1юм1чного рочвитку м1ста.

Micbioiii голова

A. I. БОГДАН

До да-! ок
до радения 28 cecii
6 скликання вщ 16.04.2015 р.

ПОРя д о к
проведения громадеьких обговорень з питань добровыыюго об’еднання територ 1альних
громад

1.

Цей Порядок

визначас

мехашзм

проведения

громада.кого

обговорення

та

основн! вимоги до його оргашзацп та розгляду узагальнених пропозицж (зауважать)
шд

час

розгляду

питань

про

добровшьне

об’еднання територ1алып:х

громад вщповщно до Закону Украши «Про добров1льнс об’еднання територ1альних
громад».
2.

Громадське

ооговорення

гро.мадськоезт

до

проводиться

розгляду

з

пропозиций

метою

залучення

щодо

представник1в

добровольного

об’еднання

те рито рiал ьних громад iпл час прийняття вщповщного ранения.
б'часть у громадському обговоренш можуть братн фгзичш та юридичш особи, а також
громадсы-л об’еднання. шо нс е юридичними особами.
3.

Оргашзагорл

громада.кого

ооговорення

еамоспйно

визначають

фопми

й ого

про ведения (конференц! я, форум, громадсыа слухання, засшания за круглим столом,
збори.

зуетртч1.

консультащя),

зеле-

виходячи

або

з

радюдебати. 1нтернет-конференшя. електрочна

необхщносп

залучення

якомога

бшьшо)- кшькосп

занггересованих учасникчв та власиих оргагпзацшних можливостей.
4. Громадське обговорення передбачаг:
1) вирппення оргашзацшних (техшчних) питань:
- час та дата проведения громадського обговорення:
- Micue проведения громадського обговорення;
- визначення

шльош.ч

групп

та

ефектпвного

способу

шформування

потенцшних учнеииюв для у час ri у заход! (у рп >i необхт'дност! складаютьея списки
учаешшв);
Забезпечення

учас ri

у

громадеьких

обговореннях

цшьових

труп

та

Bcix

потенцжно защкавлених cTopin можна досягти шляхом шформування i'x у будь-який
доступний

cnoci6.

Як

правило,

шформуванням

потенцшних

зац1кавлених сторш займаеться шнцатор громадеьких обговорень.
Серед можливих способтв шформування щльових труп та защкавлених сторш

про проведения громадських обговорена найбьльш поширеними е:
- оголошення

у засобах

маеовоУ шформащУ (у

npeci,

на телебаченнр радю, в

1нтер-нет));
- розсилання ппсьмовнх запрошень.
2) опрацювання opraniзаторами громадського обговорення

висловлених

пропозицШ (зауважень) щодо добров)льного об’еднання тернторлальних громад
та проведения анатпзу поданих пропозпцш (зауважень);
3) узагальнення та оприлюднення результат)в громадського обговорення.
5. Ранения про проведения громадського обговорення ириймаеться його
оргашзатором з урахуваиням вимог. установлених Законом УкраУни «Про
добров)льне об'еднапня геритор)алышх громад», i повинно мктити питания,
т о виноситься на громадське обговорення. строк його проведения та ixieHa
ендпо в iдальних

oc io.

6. ПропозищУ (зауваження) учасникдв громадського обговорення подакться \
шк'ьмоы'й ми устий форм; ia зазначепням

пр)звища. i.MCHi, по багькхнп :а адрес и особи,

яка Ух подаг.
ПропозищУ

(зауваження)

ресструються

оргашзатором

громадського

обговорення.
Юридичш особи подают!» пропозищУ (зауваження) у письмов)й чи електроннш
форм) io зазначепням Ух найменування та мюцезнаходження.
Анонима п пропозищУ (зауваження) не ресструються j нс розглядаються.
7.

Организатор

громадського

обговорення

не

зобов'язаний

перев)рятп

д •.)сто в iрнiс л'к шформащУ про ф)зичннх або юридичиих oci6, яка м ютиться у
поданих ним!! (пдповипо до пункту 6 чьего Порядку документах.
8. У хоти проведения конференции форутпв. громадських сдухань, заадапь за
круглим столом, збортв, зуслщчей з громадськютю у рамках громадського
обговорення

ведеться

протокол,

у

якому

фжсулоться

Bci

пропозищУ

(зауваження).
9. Оргашзагор громадс!>кого обговорення протягом 2 дшв шеля зак)нчення
строку подання пронозицш (зауважень) узагальнкх Ух та готуе звгг, у якому
зазначаються найменування орган)затора, змют питания, що виносилося на
громадське обговорення. шформащя про oci6, яю взяли участь в обговоренш
порушеного питания, а також узагальнений анализ пропозиц(й (зауважень), що
натнйшли гпд час проведения громадського обговорення.

