
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
(третя  (21) сесія 7 скликання) 

 

Від  01 березня  2018 року 

 

 

1.Про виконання  Програми  соціального та економічного розвитку міської ради за 12 

місяців 2017 року. 

               Доповідає:  міський голова  Богдан А.І. 

 

2.Про  затвердження звіту  про виконання  міського бюджету м. Городня за 2017 рік. 

            Доповідає:  головний бухгалтер  Пінчук В.М. 

 

 3. Про внесення  змін до рішення міської ради від 25.01.2018 року «Про міський бюджет 

на 2018 рік». 

            Доповідає:  головний бухгалтер  Пінчук В.М. 

  

4.Про внесення  змін  та доповнень до рішення від 25.01.2018 року «Про затвердження 

положень,програм». 

           Доповідає:  головний бухгалтер  Пінчук В.М. 

 

5.Про внесення змін до рішення міської ради від 25 січня 2018 року «Про встановлення 

батьківської  плати за харчування  дітей в дошкільних навчальних закладах». 

         Доповідає:  головний бухгалтер  Пінчук В.М. 

 

6.Про внесення змін до рішення сесії від 16.03.2017 року « Про надання допомоги на 

поховання». 

         Доповідає:  головний бухгалтер  Пінчук В.М. 

 

7.Про утворення  відділу  житлово – комунального господарства, благоустрою, 

архітектури та будівництва Городнянської  міської ради. 

          Доповідає: головний бухгалтер   Пінчук В.М. 

 

 8.Про утворення  відділу культури,  сім’ї, молоді та спорту Городнянської  міської ради 

         Доповідає:  головний бухгалтер  Пінчук В.М. 

 

9. Про утворення  відділу  освіти Городнянської міської ради. 

          Доповідає: головний бухгалтер  Пінчук В.М. 

 

10.Про  співфінансування   інвестиційних  Програм (проектів). 

          Доповідає: головний бухгалтер  Пінчук В.М. 

 

11. Про  надання згоди на прийняття у власність  територіальної  громади Городнянської 

міської ради об’єктів  спільної власності територіальних громад міста та сіл 

Городнянського  району. 

            Доповідає: заступник  міського голови  Лахнеко І.М. 

 

12.Про створення  комунальних  підприємств. 

             Доповідає:  заступник  міського голови  Лахнеко І.М. 

 

13.Про виготовлення  проектно-кошторисної документації. 

             Доповідає:  заступник  міського голови  Лахнеко І.М. 

 

14.Про  заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних ліній зв’язку на території 

міської ради. 

            Доповідає:  заступник  міського голови  Лахнеко І.М. 

 

15.Про  надання  повноважень  міському голові на підписання  договорів. 

   Доповідає:   керуючий  справами  виконавчого комітету  Підлісна І.І. 



 
   

 

16. Про   надання повноважень  міському голові  на видачу  довіреностей. 

          Доповідає:   керуючий справами виконавчого комітету  Підлісна І.І. 

  

17.Про  затвердження положення про старосту. 

Доповідає:  керуючий справами  виконавчого комітету   Підлісна І.І. 

 

18.Про  затвердження  рішення виконкому № 16 від 21 лютого 2017 року. 

         Доповідає :   керуючий справами виконавчого комітету   Підлісна І.І. 

 

19.Про  затвердження переліку комунального майна, що знаходиться в 

     оперативному управлінні та господарському віданні. 

         Доповідає:  керуючий справами виконавчого комітету  Підлісна І.І. 

         

 20.Про  розгляд  листа Городнянського СТК ТСО України. 

        Доповідає:   керуючий  справами  виконавчого комітету  Підлісна І.І. 

 

21.Про  розгляд листа ПАТ «Облтеплокомуненерго». 

         Доповідає:  керуючий справами  виконавчого комітет у  Підлісна І.І. 

 

22. Про  розгляд  клопотання на надання  кредиту. 

          Доповідає:  керуюча справами  виконавчого комітету   Підлісна І.І. 

 

23. Про розгляд заяви групи підприємців. 

           Доповідає:  керуючий справами виконавчого комітету  Підлісна І.І. 

 

24.Про внесення змін до регламенту міської ради. 

           Доповідає:  керуючий  справами  виконавчого комітету Підлісна І.І. 

 

25 Про розгляд листа Городнянської  ЦРЛ. 

            Доповідає:  керуючий справами  виконавчого комітету Підлісна І.І. 

 

26.Про надання  пільги  по договорам  оренди. 

             Доповідає:  керуючий  справами  виконавчого комітету Підлісна І.І. 

 

27. Про  продовження строку дії  договорів оренди. 

              Доповідає:  керуючий  справами виконавчого комітету  Підлісна  І.І. 

 

28.Про орієнтований план роботи міської ради на 2018 рік. 

             Доповідає: секретар ради  Більська С.А. 

         

29. Про надання матеріальної допомоги. 

             Доповідає:  голова  бюджетної  комісії  Кузьменко С.А. 

 

30.Про створення депутатської фракції. 

             Доповідає: міський голова Богдан А.І. 

 

31. Земельні питання. 

              Доповідає:  землевпорядник  міської ради Сергієнко І.В. 

 

32. Інші  питання. 

 


