
                                             ПОРЯДОК  ДЕННИЙ                                      
                                     (четверта  (22) сесія 7 скликання) 

 

Від  05 квітня 2018 року 

             

1. Про медичне обслуговування  населення громади. 

               Доповідає:  головний лікар ЦРЛ Ігнатенко О.В., головний лікар ЦПМСД 

Назаренко  М.П. 

 

2. Про внесення змін до складу виконкому.   

               Доповідає:  міський  голова  Богдан А.І. 

 

3. Про  затвердження структури та граничної штатної чисельності структурних підрозділів 

відділу освіти Городнянської міської ради. 

            Доповідає:  начальник фінансового відділу   Пінчук В.М. 

 

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

на 2018 рік». 

            Доповідає: начальник фінансового відділу   Пінчук В.М. 

 

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

положень,програм». 

           Доповідає:  начальник фінансового відділу   Пінчук В.М. 

 

6. Про  прийняття майна у комунальну власність територіальної громади Городнянської 

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

Городнянського району».  

         Доповідає:  начальник фінансового відділу   Пінчук В.М. 

  

7. Про  Про  затвердження структури та граничної штатної чисельності структурних 

підрозділів відділу культури,сім»ї, молоді та спорту Городнянської міської ради. 

         Доповідає: начальник фінансового відділу   Пінчук В.М. 

  

8. Про затвердження «Програми Нагородження відзнаками Городнянської міської ради»на 

2018 рік. 

          Доповідає: начальник фінансового відділу   Пінчук В.М. 

 

 9.Про  затвердження «Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«СТАРТ» Городнянської міської ради на 2018 рік. 

         Доповідає: начальник фінансового відділу   Пінчук В.М. 

   

10.Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, учасників бойових дій та членів їх сімей. 

          Доповідає: начальник фінансового відділу   Пінчук В.М.  

 

11.Про  співфінансування   проекту, який фінансується з державного фонду регіонального 

розвитку у 2018 році. 

          Доповідає: начальник фінансового відділу   Пінчук В.М.  

 

12.  Про  затвердження   Правил благоустрою. 

            Доповідає:  перший заступник  міського голови  Лахнеко І.М. 

 

13. Про затвердження програми соціально-економічного розвитку Городнянської міської 

ради на 2018 рік в новій редакції.   

            Доповідає:  перший заступник  міського голови  Лахнеко І.М. 

          

14.Про  делегування повноважень виконкому. 

   Доповідає:   керуючий  справами  виконавчого комітету  Підлісна І.І.  

 



  
 

15. Про розгляд листа Городнянської  ЦРЛ. 

            Доповідає:  керуючий справами  виконавчого комітету Підлісна І.І. 

         

16. Про надання матеріальної допомоги. 

             Доповідає:  голова  бюджетної  комісії  Кузьменко С.А. 

 

17. Земельні питання. 

              Доповідає:  начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого апарату  міської ради Сергієнко І.В. 

 

18. Інші  питання. 

 
 

        


