РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

18 грудня 2018

м. Рубіжне

№ 42

Про скликання позачергової
шістдесят дев’ятої сесії міської ради

З метою вирішення невідкладних питань в рамках реалізації Програми децентралізації
теплопостачання в місті Рубіжне на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від
20.12.2017 року 339/1, вирішення невідкладних питань фінансування підприємств і установ
Рубіжанської міської ради, а також необхідністю негайного вирішення питань визначених
нормами Податкового кодексу України, а також нормами Бюджетного кодексу України, 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 та 20 ч. 4 ст. 42, ч. 6 ст. 46, ч. 8 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗОБОВ'ЯЗУЮ:
1. Скликати 19 грудня 2018 року о 15-00 годині в малому залі засідань міської ради (3
поверх) позачергову шістдесят дев’яту сесію міської ради.
2. Апарат міської ради сформувати проект порядку денного засідання позачергової шістдесят
дев’ятої 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 18.12.2018 р. № 42
Проект порядку денного засідання позачергової
шістдесят дев’ятої сесії міської ради
1. Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста
Рубіжне на 2019 рік.
Доповідає: Коваленко Н.В. – начальник відділу економічного аналізу, …
2. Про місцевий бюджет м. Рубіжне на 2019 рік.
Доповідає: Трушенко Н.К. – начальник фінансового управління
3. Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 30.03.2016 року №9/5.
Доповідає: Хортів С.І. – міський голова
4. Про затвердження переліку осіб, яким встановлюються прилади індивідуального опалення
за бюджетні кошти.
Доповідає: Сидоренкова Л.Р. – заступник міського голови
5.

Про затвердження розміру цільової соціальної матеріальної допомоги на
встановлення приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам
населення міста Рубіжне.
Доповідає: Жердєв Д.О. – начальник управління ЖКГ
6. Про затвердження плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів у сфері господарської діяльності на 2019 рік.
Доповідає: Коваленко Н.В. – начальник відділу економічного аналізу, …
7. О внесении изменений в Программу содержания и ремонта объектов городского
благоустройства в г.Рубежное на 2016-2020 гг., утверждённую решением Рубежанского
городского совета от 27.01.2016 № 5/1.
Доповідає: Жердєв Д.О. – начальник управління ЖКГ
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на
2018 рік».
Доповідає: Трушенко Н.К. – начальник фінансового управління
9. Про встановлення податку на майно в частині плати за землю.
Доповідає: Тарасенко О.І. – нач. відділу земельних відносин
10. Про встановлення пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік.
Доповідає: Тарасенко О.І. – нач. відділу земельних відносин
11. Про безоплатну передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Луганської області об’єкта нерухомого майна.
Доповідає: Лященко Т.О. – начальник відділу МКМ
12. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону продажу об’єкта
малої приватизації
Доповідає: Лященко Т.О. – начальник відділу МКМ

13.

Про хід виконання Програми децентралізації теплопостачання м. Рубіжне на 2018 рік,
затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 р. №39/1.
Доповідає: Жердєв Д.О. – начальник управління ЖКГ

Секретар міської ради

В. Соловйов

