
                                            ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

                              (двадцять друга (40) сесія сьомого скликання)   

                

   Від 07 квітня 2020 року. 

 

1. Про внесення змін до рішення сесії  міської ради «Про місцевий  бюджет   

Городнянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

(код бюджету 25536000000)». 

            Доповідає: начальник  фінансового відділу Пінчук В.М. 

2. Про затвердження суми співфінансування інвестиційних програм і 

проектів, які пропонуються на фінансування з державного фонду 

регіонального розвитку в 2020 році. 

           Доповідає: начальник  фінансового відділу Пінчук В.М. 

3. Про договори оренди 

Доповідає: провідний спеціаліст з питань комунальної  

         власності відділу економіки Осадча В.О. 

 4. Про прийняття в комунальну власність Городнянської міської ради 

нерухомого майна. 

Доповідає: провідний спеціаліст з питань комунальної  

         власності відділу економіки Осадча В.О. 

5. Про надання дозволу на продаж об’єкта  комунальної власності 

Городнянської міської ради 

Доповідає: провідний спеціаліст з питань комунальної  

         власності відділу економіки Осадча В.О. 

6. Про прийняття у комунальну власність окремого індивідуально 

визначеного майна 

Доповідає: провідний спеціаліст з питань комунальної  

         власності відділу економіки Осадча В.О. 

 7. Про погодження штатного розпису Комунального закладу « Городнянський  

ліцей №1»  Городнянської міської ради Чернігівської області. 

Доповідає: начальник відділу освіти Смоляр Г.Л. 

8. Про  внесення змін  до рішення дев’ятої (27) сесії Городнянської  міської  

ради 7 скликання від 07 листопада 2018 року 

« Про реорганізацію шляхом приєднання юридичної особи Одногруповий 

дошкільний навчальний заклад на базі Дроздовицької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів». 

Доповідає: начальник відділу освіти Смоляр Г.Л. 



9. Про погодження штатного розпису відділу освіти Городнянської міської 

ради. 

Доповідає: начальник відділу освіти Смоляр Г.Л. 

10. Про затвердження Статуту   Комунального закладу  «Дроздовицький 

заклад загальної середньої освіти І ступеня» Городнянської міської ради 

Чернігівської області в новій редакції 

Доповідає: начальник відділу освіти Смоляр Г.Л. 

11. Про надання пільги за користування місцем для розміщення об`єкту 

зовнішньої реклами. 

         Доповідає: начальник юридичного відділу Яценко Д.В. 

12. Про визначення уповноваженої особи з публічних закупівель. 

         Доповідає: заступник міського голови Мамедов В.В. 

13. Про надання пільги по орендній платі. 

        Доповідає: керуюча справами виконавчого комітету Підлісна І.І. 

14. Про затвердження детального плану земельної ділянки в с.Травневе. 

        Доповідає: начальник ВУЖКГ Курта В.І. 

15. Про внесення змін до Програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою  населених  пунктів Городнянської  міської  

ради  на 2020 рік. 

         Доповідає:головний бухгалтер ВУЖКГ Аскеров О.О. 

 

16. Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього 

природного середовища.  

        Доповідає:головний бухгалтер ВУЖКГ Аскеров О.О. 

 

17. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Городнянської  міської ради  на 2020 рік. 

        Доповідає:головний бухгалтер ВУЖКГ Аскеров О.О. 

18. Про внесення змін до структури та штатного розпису відділу культури, сім’ї, 

молоді та спорту Городнянської міської ради. 

        Доповідає: начальник відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Яцкова О.Ю. 

19. Земельні питання. 


