РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
15 червня 2018

м. Рубіжне

№ 20

Про скликання чергової п’ятдесят
четвертої сесії міської ради

Відповідно до плану роботи Рубіжанської міської ради на 2018 рік, затвердженого
рішенням міської ради від 31.01.2018 за № 42/13, на підставі пропозицій, що надійшли від
виконавчих органів міської ради, депутатів міської ради в ході розгляду питань на засіданнях
постійних комісій міської ради, з урахуванням розділу VIII Регламенту міської ради сьомого
скликання, затвердженого рішенням міської ради від 17.12.2015 № 2/1, керуючись п.п. 8, 20
ч. 4 ст. 42, ч. 10 ст. 46, ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗОБОВ'ЯЗУЮ:
1. Скликати 27 червня 2018 року о 15-00 годині в малому залі засідань міської ради (3
поверх) чергову п’ятдесят четверту сесію міської ради.
2. Передбачити внесення питань на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії міської ради
згідно з додатком.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

С.І. Хортів

Додаток
до розпорядження міського голови
від 15.06.2018 № 20
ПИТАННЯ
які передбачається внести на розгляд
чергової п’ятдесят четвертої сесії міської ради
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Коробейник Лідії Миколаївні.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)Сухановій Інні Євгенівні.
Про внесення змін у міську Програму «Організація харчування у закладах загальної
середньої освіти міста Рубіжного на 2018-2020 роки».
Про вартість харчування у закладах загальної середньої освіти міста Рубіжного.
Про утворення територіальних Формувань цивільного захисту м. Рубіжне та затвердження
Положення про них .
Про закриття котельних м. Рубіжне .
Про надання в оренду земельної ділянки Студінській Олександрі Євгенівні .
Про надання статусу парку земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Рубіжне,
територія, обмежена вул. Б.Хмельницького, пр-том. Переможців. вул. Визволителів, пров.
Клубний .
Про передачу нежитлового приміщення в оренду .
Про надання згоди на передачу у позичку нежитлових приміщень по вул. Студентська, 19, та
вул. Б. Хмельницького, 66а.
Про затвердження складу надзвичайної протиепізоотичної комісії при Рубіжанській міській
раді в новій редакції.
Про затвердження Положень про відділи і сектор управління праці та соціального захисту
населення Рубіжанської міської ради Луганської області.
Про погодження Положення про групу короткотривалого денного догляду для дітей з
інвалідністю комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю»
Рубіжанської міської ради.
Про внесення змін до рішення «Про передачу об’єкта незавершеного будівництва та об’єктів
нерухомого майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської
області».
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 30.01.2014 № 38/54 «Про
затвердження Міської цільової програми забезпечення пожежної безпеки на території міста
Рубіжне та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру
у 2014 – 2018 роках».
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 №39/4 «Про
Програму соціально-економічного і культурного розвитку м. Рубіжне на 2018 рік.
Про закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування.
Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рубіжанської міської
ради Луганської області.
Про внесення доповнень до Переліку земельних ділянок, які виставляються для продажу на
аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу.
Про внесення доповнень до Переліку земельних ділянок, які виставляються для продажу на
аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу.
Про внесення змін до Програми утримання та ремонту об’єктів житлово-комунального
господарства м. Рубіжне Луганської області на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням
Рубіжанської міської ради від 31.01.2018 № 42/7.
Про внесення змін до рішення міської ради «Про умови оплати праці заступника міського
голови Стародубцева В.В.».

Про внесення змін до рішення міської ради «Про умови оплати праці заступника міського
голови Сидоренкової Л.Р.» .
Про внесення змін до рішення міської ради «Про умови оплати праці першого заступника
міського голови Башкіра О.В.» .
Про внесення змін до рішення міської ради «Про умови оплати праці заступника міського
голови Абрамян Т.А.» .
Про внесення змін до рішення міської ради «Про умови оплати праці керуючого справами
виконавчого комітету Арцева Ю.М.» .
Про внесення змін до рішення міської ради «Про умови оплати праці секретаря міської ради
Соловйова В.І.».
Про внесення змін до рішення міської ради «Про умови оплати праці міського голови».
О внесении изменений в Программу содержания и ремонта объектов городского
благоустройства в г.Рубежное на 2016-2018 гг., утверждённую решением Рубежанского
городского совета от 27.01.2016 № 5/1.
Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Рубіжне програмного
комплексу «IT-Enterprise» для Управління праці та соціального захисту населення
Рубіжанської міської ради.
Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Рубіжанської міської ради від
25,09.2014 № 45/38.
Про хід виконання у 2017 році «Програми улаштування дитячих та спортивних майданчиків
на прибудинкових територіях міста Рубіжне на 2017-2020 роки .
Об отчёте о выполнении Программы строительства торговой площадки по ул. Владимирская
в районе жилых домов №№ 25, 27, г. Рубежное, утверждённой решением Рубежанского
городского совета от 28.09.2016 № 15/7.
Про введення до штатних розписів закладів загальної середньої освіти додаткових штатних
одиниць.
Звіт про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Рубіжне на
2016-2018 роки .
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Мозговій Тетяні Григорівні.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Хрестіній Олені Геннадіївні.
Про внесення доповнень до Переліку земельних ділянок, які виставляються для продажу на
аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу .
Про затвердження інвестиційних договорів щодо забезпечення теплопостачання об’єктів
соціальної сфери.
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на
2018 рік».
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 20 грудня 2017р. №39/3.
Про залучення кредиту НЕФКО з метою фінансування інвестиційного проекту «Капітальний
ремонт пологового будинку Рубіжанської центральної міської лікарні».
Про внесення змін до Положення про управління праці та соціального захисту населення
Рубіжанської міської ради Луганської області.
Про делегування повноважень щодо визначення замовника робіт та розпорядника коштів.
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 39/2 .
Про затвердження Плану проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів
благоустрою.
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на
2018 рік».
Про встановлення плати за соціальне житло.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Фуркайло Клавдії Андріївні.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВ «ЛУГАНСЬК СОЛАР».

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВ «ЛУГАНСЬК СОЛАР» .
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВ «ЛУГАНСЬК СОЛАР».
Про затвердження розміру цільової соціальної матеріальної допомоги на встановлення
приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам населення міста Рубіжне.
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 28.12.2017 № 40/11.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Монаковій Людмилі Миколаївні .
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 31.08.2016 № 14/3 «Про надання
згоди на передачу об’єкта нерухомого майна у державну власність».
Про визначення Управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради
розпорядником/одержувачем субвенції за місцевим бюджетом .
Про затвердження переліку осіб, яким встановлюються прилади індивідуального опалення за
бюджетні кошти.
Про передачу у постійне користування земельної ділянки КП «Бюро технічної
інвентаризації» Рубіжанської міської ради, Луганській комунальній установі «Обласна
рятувально-водолазна служба».
Про внесення змін до Порядку відрахування до бюджету міста Рубіжне частини чистого
прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, затвердженого
рішенням міської ради від 27.02.2014 №41/39.
Про створення індустріального парку «Рубіндастрі» та затвердження концепції його
розвитку.
Про внесення змін до складу комісії з надання цільової соціальної матеріальної допомоги на
встановлення приладів індивідуального опалення.
О выполнении программы обращения с твердыми бытовыми отходами в г. Рубежное на 2013
– 2017 гг. за 2017 год.
Про внесення змін до Порядку роботи комісії з надання цільової соціальної матеріальної
допомоги на встановлення приладів індивідуального опалення.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Замалтинову Володимиру Марковичу.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Назарьку Віктору Валерійовичу.
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Шубчинській Аллі Василівні.
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Шелудченку Максиму Валерійовичу.
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Мельничук Людмилі Миколаївні.
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Коротенку Євгену Васильовичу.
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Корольову Євгену Едуардовичу.
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Коломєйчуку Дмитру Євгенійовичу .
Про надання в оренду земельної ділянки Маслову Вадиму Валерійовичу /30.05.2018/
Про надання згоди на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки Пащенку
Андрію Леонідовичу.
Про скасування рішення Рубіжанської міської ради від 28.03.2018 № 46/118.
Про скасування рішення Рубіжанської міської ради від 28.03.2018 № 46/117.
Про скасування рішення Рубіжанської міської ради від 28.03.2018 № 46/55 .
Про поновлення договору оренди землі з Сотніковим Сергієм Петровичем /30.05.2018/
Про поновлення договору оренди землі з Семийохіним Олександром Костянтиновичем,
Черкашиною Ольгою Дмитрівною .
Про поновлення договору оренди землі з Остріковим Олексієм Вікторовичем.

Міський голова

С.І. Хортів

