
 

                                     ПОРЯДОК     ДЕННИЙ 

                   ( тринадцята (31) сесія  сьомого   скликання )    

Від  07 березня 2019 року 

 

1. Про  затвердження звіту  про виконання  міського бюджету м. Городня за 

      2018 рік. 

            Доповідає:начальник фінансового відділу виконавчого апарату  

            міської ради   Пінчук В.М. 

 

2. Про внесення  змін до рішення  сесії міської ради від 22.12.2018 року «Про 

     міський бюджет на 2019 рік». 

            Доповідає: начальник фінансового відділу виконавчого апарату  

            міської ради   Пінчук В.М. 

 

3. Про затвердження Положення про преміювання працівників                                                                                      

Городнянської міської ради. 

           Доповідає: начальник загального відділу  Беребера І.П. 

 

4.Про затвердження Програми фінансового забезпечення  представницьких 

витрат та інших видатків,пов’язаних із діяльністю Городнянської міської 

ради на 2019 рік. 

           Доповідає: начальник загального відділу  Беребера І.П. 

5.Про внесення змін  та доповнень до рішення  від 01.03.2018 року«Про 

затвердження  положень, програм». 

          Доповідає: головний бухгалтер Пірак Н.В. 

 

6.Про внесення змін та доповнень  до рішення  від 05.04.2016 року  

«Про затвердження  програми підтримки Індивідуального житлового  

будівництва «Власний дім»на 2016-2020 роки на території Городнянської 

міської ради». 

          Доповідає: головний бухгалтер Пірак Н.В. 

 

7.Про внесення змін та доповнень до рішення від 22.12.2018 року   «Про 

затвердження Комплексної програми    соціальної підтримки учасників 

антитерористичної   операції, учасників бойових дій та членів їх сімей « 

          Доповідає: головний спеціаліст загального відділу Білоус Л.П. 

 

8.Про затвердження міської програми «Пільгове зубопротезування окремих 

категорій громадян Городнянської міської ради на 2019 рік» 

         Доповідає: головний спеціаліст загального відділу Білоус Л.П. 

 



9.Про затвердження Програми «Створення матеріального  резерву  для 

запобіганняі ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій на території  

Городнянської міської ради у 2019 році». 

        Доповідає: перший заступник міського голови  Лахнеко І.М. 

 

10.Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку. 

          Доповідає: перший заступник міського голови  Лахнеко І.М. 

11.Про списання основних засобів ВУЖКГ. 

        Доповідає: перший заступник міського голови  Лахнеко І.М. 

 

13.Про погодження Статуту дочірнього підприємства 

«Комунальник»Городнянського виробничого управління житлово-

комунального господарства. 

      Доповідає: перший заступник міського голови  Лахнеко І.М. 

 

14Про виготовлення проектно-кошторисної документації. 

        Доповідає: начальник відділу житлово-комунального  господарства,  

благоустрою,      архітектури та будівництва  Курта В.І. 

 

15.Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку робочих проектів. 

        Доповідає: начальник відділу житлово-комунального  господарства,  

благоустрою,      архітектури та будівництва  Курта В.І. 

 

16.Про  затвердження Програми запобігання бездомного утримання та 

розмноження бродячих тварин на території  Городнянської міської ради 

 на 2019 рік. 

        Доповідає: начальник відділу житлово-комунального  господарства,  

благоустрою,      архітектури та будівництва  Курта В.І. 

 

147Про поповнення статутного фонду комунального підприємства 

       Доповідає: начальник відділу житлово-комунального  господарства,  

благоустрою,      архітектури та будівництва  Курта В.І. 

 

18.  Про  внесення змін  та доповнень до рішення одинадцятої(29) сесії 

сьомого    скликання  Городнянської міської ради                                                                               

від 22 грудня 2018 року  «Про затвердження  програм» 

       Доповідає: начальник відділу житлово-комунального  господарства,  

благоустрою,      архітектури та будівництва  Курта В.І. 

19.Про затвердження «Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Городнянської міської ради на 2019-2020р.р.». 



       Доповідає: начальник відділу житлово-комунального  господарства,  

благоустрою,      архітектури та будівництва  Курта В.І. 

20.Про  прийняття в комунальну власність міської    ради    житла     та    про   

його передачу на баланс Городнянської ЖЕД. 

        Доповідає: начальник юридичного відділу Яценко Д.В. 

 

21.Про затвердження Положень та Кодексу для впровадження  Статуту 

Городнянської об’єднаної громади. 

        Доповідає: начальник юридичного відділу Яценко Д.В. 

 

22.Про план прийняття регуляторних актів на 2019 рік. 

        Доповідає: перший заступник міського голови  Лахнеко І.М. 

23.Про затвердження Положення про Бюджет участі (громадський бюджет) 

       Доповідає: заступник міського голови   Мамедов  В.В. 

 

24.Про затвердження переліку проектів та  відсотку їх  співфінансування  на 

ДФРР 2020 року. 

       Доповідає: заступник міського голови   Мамедов  В.В. 

25.Про затвердження офіційних інтернет сторінок Городнянської міської 

ради. 

        Доповідає: заступник міського голови   Мамедов  В.В. 

26.Про  затвердження   Положення про відділ освіти Городнянської  

міської   ради   у   новій редакції 

       Доповідає:  начальник відділу освіти    Смоляр Г.Л. 

 

27.Про розміщення Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Городнянської міської ради. 

         Доповідає:  начальник відділу освіти    Смоляр Г.Л. 

 

28.Про внесення змін до штатного розпису відділу освіти 

Городнянської міської ради. 

         Доповідає:  начальник відділу освіти    Смоляр Г.Л. 

 

29.Про затвердження норм витрат на проведення   спортивних    заходів 

місцевого рівня 

         Доповідає:  начальник відділу освіти    Смоляр Г.Л. 

 

30.Про організацію ведення самостійного бухгалтерського обліку в закладах 

освіти Городнянської міської ради. 



          Доповідає:  начальник відділу освіти    Смоляр Г.Л. 

 

31.Про створення інклюзивної групи у  закладах дошкільної  освіти 

Городнянської міської ради. 

           Доповідає:  начальник відділу освіти    Смоляр Г.Л. 

 

32.Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в закладах 

дошкільної освіти Городнянської міської ради. 

           Доповідає:  начальник відділу освіти    Смоляр Г.Л. 

 

33.Про затвердження переліку комунального майна територіальної громади 

Городнянської міської ради. 

                 Доповідає:   провідний спеціаліст з питань комунальної власності 

відділу    економіки    Осадча В.О. 

 

34.Про розгляд листа ПАТ « Облтеплокомуненерго» 

                 Доповідає:   провідний спеціаліст з питань комунальної власності   

відділу    економіки    Осадча В.О. 

  

35. Про заключення договорів оренди та надання пільги по орендній платі. 

         Доповідає:   провідний спеціаліст з питань комунальної власності 

відділу     економіки    Осадча В.О. 

36. Про затвердження рішень виконавчого комітету. 

         Доповідає:   провідний спеціаліст з питань комунальної власності 

відділу економіки    Осадча В.О. 

37. Про внесення змін до рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 

06.12.2018 року «Про перелік об’єктів комунальної  власності Городнянської 

міської ради, що підлягають приватизації в 2019 році». 

         Доповідає:   провідний спеціаліст з питань комунальної власності 

відділу    економіки    Осадча В.О. 

38.Про надання дозволу на продаж об’єктів комунальної власності 

Городнянської міської ради. 

         Доповідає:   провідний спеціаліст з питань комунальної власності 

відділу    економіки    Осадча В.О. 

39.Про надання згоди на прийняття у власність територіальної громади 

Городнянської міської ради будівель магазинів Городнянського споживчого 

товариства. 



         Доповідає:   провідний спеціаліст з питань комунальної власності 

відділу   економіки    Осадча В.О. 

40. Про прийняття майна у комунальну власність міської ради. 

         Доповідає:   провідний спеціаліст з питань комунальної власності 

відділу   економіки    Осадча В.О. 

41. Про затвердження Положення про  списання майна комунальної 

власності територіальної громади Городнянської міської ради. 

         Доповідає:   провідний спеціаліст з питань комунальної власності 

відділу   економіки    Осадча В.О. 

42Про передачу комунального майна Городнянського ВУЖКГ. 

         Доповідає:   провідний спеціаліст з питань комунальної власності 

відділу   економіки    Осадча В.О. 

43. Про розгляд листа Райкоопзаготпрома. 

         Доповідає: керуючий справами  Підлісна І.І. 

44.Про укладання договору купівлі-продажу квартири. 

         Доповідає: керуючий справами  Підлісна І.І. 

45.Про надання згоди на прийняття комунального майна у власність 

Городнянської міської ради. 

         Доповідає: керуючий справами  Підлісна І.І. 

46.Про затвердження П оложення  про надання платних послуг бібліотеками 

комунального закладу «Городнянська централізована бібліотечна система». 

         Доповідає: начальник відділу культури  Яцкова  О.Ю. 

47Про затвердження Програми «Підтримка обдарованих дітей та учнівської 

молоді у сфері культури та мистецтваГороднянської міської ради на 2019 

рік». 

       Доповідає: начальник відділу культури  Яцкова  О.Ю. 

48. Про  орієнтовний план роботи міської ради  на 2019 рік. 

         Доповідає: секретар міської ради Більська С.А. 

49.Про надання матеріальної допомоги. 



          Доповідає: головний спеціаліст загального відділу Білоус Л.П. 

 50.Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2018 р.“Про 

затвердження рішення “Про встановлення місцевих податків і зборів” 

          Доповідає: головний спеціаліст фінансового відділу Гончар Н.О. 

 51. Земельні питання.                                                                                                                                                                                  

          Доповідає:  начальник земельного відділу Сергієнко І.В.                 

                      

 

 


