
 

                                             ПОРЯДОК  ДЕННИЙ  
                                     

                                                 (п’ята  (23) сесія 7 скликання) 

  Від  07 червня  2018 року 

 

1. 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. 

 

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

положень,програм». 

               Доповідає:  начальник фінансового відділу   Пінчук В.М. 

3.Про затвердження  звіту про виконання міського бюджету м.Городня за І квартал  

    2018    року. 

                Доповідає:  начальник фінансового відділу   Пінчук В.М. 

4.Про затвердження  Програми розвитку футболу  на території Городнянської міської 

ради. 

                Доповідає:  начальник фінансового відділу   Пінчук В.М. 

 

5.Про  внесення змін до рішення міської ради  від  16.01.2018 року «Про  затвердження 

структури,чисельності та штатного розпису виконавчого апарату Городнянської міської 

ради та її виконавчих органів». 

              Доповідає:  начальник загального відділу  Беребера І.П. 

6. Про затвердження положення про відділи апарату виконавчог комітету Городнянської 

міської ради. 

             Доповідає:  начальник загального відділу  Беребера І.П. 

 

7.Про внесення змін до рішення третьої (21) сесії сьомого скликання Городнянської 

міської ради від 01березня 2018 року «Про надання згоди на прийняття у власність 

територіальної громади Городнянської міської ради об’єктів спільної  власності 

територіальних  громад міста та  сіл  Городнянського району». 

           Доповідає:  начальник відділу освіти    Смоляр Г.Л. 

 

8.Про передачу комунального майна  відділу житлово-комунального господарства, 

благоустрою, архітектури та будівництва Городнянської міської ради. 

           Доповідає: перший заступник Лахнеко І.М. 

 

9.Про надання дозволу на списання основних засобів. 

           Доповідає: перший заступник Лахнеко І.М. 

 

10.Про надання дозволу на списання. 

           Доповідає: перший заступник Лахнеко І.М. 

 

11.Про делегування повноважень виконкому. 

             Доповідає: керуючий  справами  виконавчого комітету  Підлісна І.І. 

12.Про  розгляд  клопотання на надання кредиту. 

           Доповідає: керуючий  справами  виконавчого комітету  Підлісна І.І. 



13.Про внесення змін до складу конкурсної комісії з продажу об’єктів малої 

         приватизації  Городнянської міської ради. 

         Доповідає: керуючий  справами  виконавчого комітету  Підлісна І.І. 

          

14. Про розгляд заяви  ДП «Комунальник» Городнянського ВУЖКГ. 

           Доповідає: спеціаліст ІІ категорії  з питань комунальної власності відділу земельних   

           відносин   Осадча В.О. 

 

15.Про надання згоди на продаж майна ФОП Короткому С.М. 

            Доповідає: спеціаліст ІІ категорії  з питань комунальної власності відділу 

земельних  відносин  Осадча В.О. 

           

16.Про внесення доповнень до рішення  міської ради від 05.04.2018 року «Про 

затвердження програми соціально-економічного розвитку  Городнянської міської ради на 

2018 рік в новій редакції». 

           Доповідає: заступник міського голови  Мамедов В.В. 

17.Про встановлення місцевих податків та зборів. 

            Доповідає: головний спеціаліст фінансового відділу Гончар Н.О. 

18.Про запровадження електронного урядування та комунікацій в системі управління 

Городнянської міської ради. 

            Доповідає: заступник міського голови Мамедов В.В. 

19.Земельні питання. 

     Доповідає: начальник відділу земельних  відносин та комунальної  власності           

виконавчого апарату  міської ради Сергієнко І.В. 

 20.Інші  питання. 

 

             

 

 

 

 

 
 


