РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 16 листопада 2018 р.

м. Рубіжне

№ 38

Про скликання чергової шістдесят
сьомої сесії міської ради

Відповідно до плану роботи Рубіжанської міської ради на 2018 рік, затвердженого
рішенням міської ради від 31.01.2018 р. 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 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. Скликати 28 листопада 2018 року о 15-00 годині в малому залі засідань міської ради (3
поверх) чергову шістдесят сьому сесію міської ради.
2. Передбачити внесення питань на розгляд чергової шістдесят сьомої сесії міської ради
згідно з додатком.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

С. Хортів

Додаток
до розпорядження міського голови
від 16.11.2018 р. № 38
ПИТАННЯ
які передбачається внести на розгляд
чергової шістдесят сьомої сесії міської ради
Про затвердження Положення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»
Рубіжанської міської ради Луганської області (нова редакція).
Про внесення змін у міську Програму «Організація харчування у закладах загальної
середньої освіти міста Рубіжного на 2018-2020 роки».
Про введення до штатних розписів закладів загальної середньої освіти додаткових
штатних одиниць.
Про вартість харчування у закладах загальної середньої освіти міста Рубіжного .
Про припинення самостійного ведення бухгалтерського обліку у Комунальному
навчально-виховному комплексі «Рубіжанський ліцей» Рубіжанської міської ради
Луганської області .
Про затвердження Положення управління охорони здоров`я Рубіжанської міської ради
Луганської області (нова редакція) .
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.
Про затвердження Порядку про конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Рубіжанської міської ради Луганської області .
Про внесення змін до рішення «Про утворення постійно діючої комісії з питань
поводження з безхазяйними відходами на території м. Рубіжне» від 20.12.2012 № 29/92.
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет
на 2018 рік» .
Про включення об’єкта права комунальної власності до переліку об’єктів комунальної
власності, що підлягають приватизації.
Про вартість харчування дітей в комунальних закладах дошкільної освіти.
Про внесення змін та доповнень до рішення Рубіжанської міської ради від 28.12.2017 №
40/5 «Про затвердження Програми розвитку культури міста Рубіжне на 2018-2020 роки».
Про затвердження Положення управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської
області(нова редакція).
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 30.03.2016 №9/9.
Про передачу у постійне користування земельної ділянки комунальному підприємству
«Бюро технічної інвентаризації» Рубіжанської міської ради .
Про внесення змін до рішення від 01.03.2017 № 25/8 «Про згоду на передачу об’єкта
нерухомого майна по вул. Визволителів, 22, м. Рубіжне у державну власність» .
Про встановлення пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік .
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Русаченку Сергію Олександровичу.
Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі
нерухомого майна фізичних осіб у м. Рубіжне Луганської області на 2019 рік.
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет
на 2018 рік».
О внесении изменений в программу природоохранных мероприятий г. Рубежное на 2017
– 2020 г.г., утвержденную решением Рубежанского городского совета от 30.11.2016
№18/15 .

Про затвердження звіту щодо виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року .
Про хід виконання у 2018 році міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на
2018-2020 роки .
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет
на 2018 рік» .
Про внесення змін в рішення сесії Рубіжанської міської ради від 28.12.2017р. № 40/1
«Про затвердження Програми розвитку «Охорона здоров’я м. Рубіжне на 2018-2020
роки».
Про схвалення міської програми підтримки ветеранів афганської війни, учасників
бойових дій та їх сімей на 2019-2020 роки .
Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Рубіжне у 2018 році.
Про внесення змін до Програми децентралізації теплопостачання в місті Рубіжне на 2018
рік затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 39/1 .
Про внесення змін до рішень Рубіжанської міської ради від 17.07.2018 № 57/6, № 57/7,
№57/8 .
Про внесення змін до Комплексної міської програми медичного та соціального
забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018-2020 роки .
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права оренди земельної ділянки
на повторних земельних торгах у формі аукціону .
Про затвердження Положення комунальної установи «Центр комплексної реабілітації
дітей з інвалідністю» Рубіжанської міської ради в новій редакції .
Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих
громад .
Щодо співфінансування проекту «Спортивний майданчик зі штучним покриттям
Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Будівельників, 28 – реконструкція» з метою участі в
конкурсі проектів бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним
покриттям в регіонах України» .
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет
на 2018 рік» .
Про затвердження граничної чисельності працівників КУ «Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рубіжанської міської ради»
Про надання згоди на проведення реконструкції та перепрофілювання гуртожитку,
розташованого по вул. Чєхова, буд. 13 .
Про затвердження Плану інвентаризації, паспортизації обладнання ігрових та спортивних
майданчиків на території комунальної та житлової забудови міста Рубіжне .
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 30.03.2016 № 9/5 .
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 визнання таким, що втратило чинність, рішення Рубіжанської міської ради від
25,09.2014 № 45/38.
Про затвердження переліку осіб, яким встановлюються прилади індивідуального
опалення за бюджетні кошти.
Про затвердження розміру цільової соціальної матеріальної допомоги на встановлення
приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам населення міста
Рубіжне.
Про погодження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж частин
земельних ділянок, на які поширюється право сервітуту.

Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди з ТОВ
«Рубіжанський Краситель».
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ТОВ «РУБІЖТЕПЛО».
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ТОВ «РУБІЖТЕПЛО».
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ТОВ «РУБІЖТЕПЛО».
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Романченку Юрію Юрійовичу.
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Татарченку Володимиру Івановичу.
Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення Пащенку Андрію
Леонідовичу.
Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди з
Кветковським Євгеном Валерійовичем .
Про поновлення договору оренди землі з Мохницькою Тетяною Олександрівною .
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Зайцеву Олександру Вікторовичу .
Про надання в оренду земельної ділянки Гаражному товариству «КАРДАН» .
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Литвіновій Ользі Віталіївні .
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Шевченку Максиму Вікторовичу.
Про надання згоди на передачу земельної ділянки, яка перебуває у користуванні Наумова
Володимира Анатолійовича, у суборенду Бикову Віктору Сергійовичу.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«РУБІЖАНСЬКИЙ
ФІЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС» РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ .
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Вехованцю Олександру Івановичу .
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) АТ
«Райффайзен Банк Аваль».
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Назарько Ірині Анатоліївні .
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ
«Рубіжне-Агро».
Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельних ділянок Окунєва Олександра Вікторовича .
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Кульбачному Євгену Вікторовичу .
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Гнилицькому Сергію
Олександровичу .
Про передачу у приватну власність земельної ділянки Лободєдову Сергію
Анатолійовичу.
Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди з ТОВ
«Рубіжанський Краситель».
Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди з
Масловим Вадимом Валерійовичем.

Секретар міської ради

В. Соловйов

