
 
УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

 

27 жовтня 2021 року об 11.00 годині, у приміщенні зали засідань міської  

ради за адресою: вул.Троїцька 13, відбудеться  засідання  дев’ятої  сесії  міської 

ради  восьмого скликання.  

На розгляд сесії виносяться питання: 
 

- Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 9 

місяців  2021  року. 

- Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду 

міського бюджету за  9 місяців 2021 року. 

- Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання від 

10.12.2020 «Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних 

працівників та забезпечення кадрами лікарів лікувально-профілактичних 

закладів громади на 2021-2025 роки». 
- Про затвердження розпоряджень міського голови. 

- Про внесення змін до рішення сесії  міської ради «Про місцевий  

бюджет  Городнянської міської територіальної громади на 2021 рік» (код 

бюджету 25536000000). 

- Про затвердження Положення про структурний  підрозділ 

дошкільної освіти «Дзвіночок» комунального закладу « Переписька початкова 

школа» Городнянської міської ради. 

- Про внесення змін до структури та граничної чисельності 

комунального закладу «Переписька початкова школа» Городнянської міської 

ради та затвердження Статуту. 

- Про затвердження передавального акта комунального 

Одногрупового дошкільного навчального закладу на базі Переписької ЗОШ     

І-ІІІ ступенів Городнянської міської  ради.  

- Про затвердження Положення про  проведення конкурсу на посаду 

керівника комунального закладу загальної середньої освіти Городнянської 

міської ради. 

- Про затвердження Стратегії розвитку Комунальної установи  

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Городнянської 

міської ради Чернігівської області. 
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- Про затвердження Положення про Службу у справах дітей  

Городнянської міської  ради в новій редакції. 

- Про внесення змін до складу комісії з питань прав дитини 

Городнянської міської ради. 

- Про внесення змін до Положення про старосту та затвердження 

його  в новій редакції. 

- Земельні питання. 

- Інші питання. 
 

 

Міський  голова                                                                     Андрій  БОГДАН 
 


