РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 28 березня 2019 р.

м. Рубіжне

№8

Про порядок денний засідання чергової
сімдесят четвертої сесії міської ради

Відповідно до плану роботи Рубіжанської міської ради на 2019 рік, затвердженого
рішенням міської ради від 26.12.2018 р. за № 68/12, 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 р. № 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.

Апарат міської ради:
- сформувати проект порядку денного засідання чергової сімдесят четвертої сесії
міської ради, яке відбудеться 3 квітня 2019 року о 15-00 годині, згідно з
додатком;
- підготувати для ознайомлення депутатам міської ради матеріали чергової
сімдесят четвертої сесії міської ради на підставі сформованого проекту порядку
денного засідання чергової сімдесят четвертої сесії міської ради, і роздати їх
депутатам міської ради 29.03.2019.

2.

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

С. Хортів

Додаток
до розпорядження міського голови
від 28.03.2019 р. № 8

Проект порядку денного
засідання чергової сімдесят четвертої сесії міської ради
1. Про надання згоди на передачу у позичку об’єктів нерухомого
(вул.Будівельників, 32).
Доповідає: Лященко Т.О. – начальник відділу міського комунального майна

майна

2. Про надання згоди на передачу у позичку об’єкта нерухомого майна (вул.Миру, 36).
Доповідає: Лященко Т.О. – начальник відділу міського комунального майна
3.

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єктів
права комунальної власності міста Рубіжне до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації.
Доповідає: Лященко Т.О. – начальник відділу міського комунального майна
4.

Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з продажу
об’єкта малої приватизації.
Доповідає: Лященко Т.О. – начальник відділу міського комунального майна
5. Про хід виконання у 2018 році Програми забезпечення діяльності відділу міського
комунального майна Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки.
Доповідає: Лященко Т.О. – начальник відділу міського комунального майна
6. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки житлово-комунального
господарства Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Рубіжанської міської ради від 31.01.2018 № 42/6
Доповідає: Жердєв Д.О. – начальник управління ЖКГ
7.

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2015 № 49/41
визначення виконавців житлово-комунальних послуг.
Доповідає: Жердєв Д.О. – начальник управління ЖКГ

«Про

8. Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 №39/2.
Доповідає: Жердєв Д.О. – начальник управління ЖКГ
9.

Про внесення змін до Програми технічного переоснащення комунальних
підприємств Рубіжанської міської ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням
Рубіжанської міської ради від 01.03.2017 № 25/11.
Доповідає: Жердєв Д.О. – начальник управління ЖКГ
10.

Про внесення змін до Програми утримання та ремонту об’єктів житловокомунального господарства м. Рубіжне Луганської області на 2018-2021 роки,
затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 31.01.18 № 42/7.
Доповідає: Жердєв Д.О. – начальник управління ЖКГ

11.

Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості
будівництва об`єктів за рахунок коштів міського бюджету, коштів міських
комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій м. Рубіжне.
Доповідає: Жердєв Д.О. – начальник управління ЖКГ
12. Про хід виконання програми природоохоронних заходів м. Рубіжне на 2017-2020 рр.
Доповідає: Жердєв Д.О. – начальник управління ЖКГ
13. Про внесення змін до програми природоохоронних заходів м. Рубіжне на 2017 - 2020
р.р., затверджену рішенням Рубіжанської міської ради від 30.11.2016 № 18/15.
Доповідає: Жердєв Д.О. – начальник управління ЖКГ
14. Про затвердження Статуту комунального підприємства
інвентаризації» Рубіжанської міської ради (нова редакція).
Доповідає: Жердєв Д.О. – начальник управління ЖКГ

«Бюро

технічної

15. Про внесення змін до Програми забезпечення діяльності управління житловокомунального господарства Рубіжанської міської ради щодо виконання власних і
делегованих повноважень на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Рубіжанської
міської ради від 10.01.2018 № 41/2.
Доповідає: Жердєв Д.О. – начальник управління ЖКГ
16.

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 69/2 «Про місцевий
бюджет м. Рубіжне на 2019 рік».
Доповідає: Трушенко Н.К. – начальник фінансового управління
17. 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.
Доповідає: Трушенко Н.К. – начальник фінансового управління
18. Про хід виконання у 2018 році Програми «Забезпечення керівництва та управління у
сфері бюджету і фінансів фінансового управління Рубіжанської міської ради на 20182020 роки».
Доповідає: Трушенко Н.К. – начальник фінансового управління
19. Про затвердження переліку осіб, яким встановлюються прилади індивідуального
опалення за бюджетні кошти.
Доповідає: Сидоренкова Л.Р. – заступник міського голови
20. Про хід виконання у 2018 році міської Програми «Лікування дітей міста Рубіжного з
рідкісними (орфанними) захворюваннями на 2018 – 2020 роки».
Доповідає: Сидоренкова Л.Р. – заступник міського голови
21. Звіт про виконання програми розвитку «Охорона здоров`я м.Рубіжне на 2018-2020
роки» за 2018 рік.
Доповідає: Легкоконець О.О. – гол. спец. управління охорони здоров’я
22. Про внесення змін в рішення сесії Рубіжанської міської ради від 28.12.2017 р. №40/1
«Про затвердження Програми розвитку «Охорона здоров’я м. Рубіжне на 2018-2020
роки».
Доповідає: Легкоконець О.О. – гол. спец. управління охорони здоров’я

23. Про затвердження Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в
тому числі хіміорезистентного, ВІЛ-інфекції / СНІДу в м. Рубіжному на період до 2020
року.
Доповідає: Легкоконець О.О. – гол. спец. управління охорони здоров’я
24. Про внесення змін в рішення сесії Рубіжанської міської ради від 28.12.2017 р. №40/2
«Про затвердження Програми «Про забезпечення діяльності Управління охорони
здоров’я Рубіжанської міської ради» на 2018-2020 роки
Доповідає: Легкоконець О.О. – гол. спец. управління охорони здоров’я
25. Про затвердження міської Програми «Забезпечення лікарськими засобами, виробами
медичного призначення, імунобіологічними препаратами, дитячим харчуванням та
харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання певних категорій
населення міста Рубіжне на 2019 – 2020 роки».
Доповідає: Легкоконець О.О. – гол. спец. управління охорони здоров’я
26. Звіт про виконання Програми «Про забезпечення діяльності Управління охорони
здоров`я Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки» за 2018 рік.
Доповідає: Легкоконець О.О. – гол. спец. управління охорони здоров’я
27. Про виконання міської Програми «Організація харчування у закладах загальної
середньої освіти міста Рубіжного на 2018-2020 роки» у 2018 році.
Доповідає: Обаполенко О.В. – начальник управління освіти
28. Про виконання міської Програми «Розвиток освіти Рубіжного – інвестиції в майбутнє
країни» на 2018-2020 роки» у 2018 році.
Доповідає: Обаполенко О.В. – начальник управління освіти
29. Про виконання міської Програми «Національно-патріотичне виховання учнівської
молоді «Джура» на 2018 – 2020 роки» у 2018 році.
Доповідає: Обаполенко О.В. – начальник управління освіти
30. Про виконання міської Програми «Забезпечення діяльності управління освіти
Рубіжанської міської ради Луганської області» на 2018-2020 роки у 2018 році.
Доповідає: Обаполенко О.В. – начальник управління освіти
31. Про хід виконання Програми зайнятості населення м. Рубіжне на період до 2020 року у
2018 році .
Доповідає: Ковтун Н.П. – начальник управління праці та СЗН
32. Про хід виконання у 2018 році Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.
Рубіжне на 2018-2020 роки.
Доповідає: Колодочка Д.В. – начальник відділу культури, молоді та спорту
33. Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 37/11 «Про
затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Рубіжне на 20182020 роки».
Доповідає: Колодочка Д.В. – начальник відділу культури, молоді та спорту
34. Про хід виконання у 2018 році Програми «Про забезпечення діяльності відділу
культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради» на 2018-2020 роки.
Доповідає: Колодочка Д.В. – начальник відділу культури, молоді та спорту

35. Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 28.12.2017 № 40/6 «Про
затвердження Програми «Про забезпечення діяльності відділу культури, молоді та
спорту Рубіжанської міської ради» на 2018-2020 роки».
Доповідає: Колодочка Д.В. – начальник відділу культури, молоді та спорту
36. Про встановлення туристичного збору у м. Рубіжне.
Доповідає: Коваленко Т.В. – начальник відділу економ.аналізу та інвест. політики
37. Про внесення змін до Статуту територіальної громади та затвердження Порядку
розгляду електронних петицій.
Доповідає: Денищенко Д.В. – депутат міської ради
38. Про звіт міського голови «Про здійснення державної регуляторної політики в сфері
господарської діяльності виконавчого комітету Рубіжанської міської ради в 2018
році».
Доповідає: Хортів С.І. – міський голова
39. Про звіт щодо виконання плану роботи Рубіжанської міської ради за 2018 рік.
Доповідає: Соловйов В.І. – секретар міської ради
40. Про звіт постійної комісії міської ради з соціальних питань про діяльність у 2018 році.
Доповідає: Прокопенко М.Ф. – голова постійної комісії
41.

Про звіт постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
комунальної власності, містобудування та земельних відносин про діяльність у 2018 році.
Доповідає: Купцов В.В. – голова постійної комісії
42. Про звіт постійної комісії міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та
фінансів про діяльність у 2018 році.
Доповідає: Макаренко Г.М. – голова постійної комісії
43.

Про звіт постійної комісії міської ради мандатної, з питань депутатської діяльності та
етики, гласності та законності про діяльність в 2018 році.
Доповідає: Гнилицька Т.К. – голова постійної комісії
44. Про внесення доповнень до Переліку земельних ділянок, які виставляються для
продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого
продажу (вул. Тупик Гортопу, р-н буд.№7).
Доповідає: Тарасенко О.І. – начальник відділу земельних відносин

Секретар міської ради

В. Соловйов

