РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
16 лютого 2018

м. Рубіжне

№5

Про скликання чергової сорок
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 28 лютого 2018 року о 15-00 годині в малому залі засідань міської ради ( 3
поверх) чергову сорок четверту сесію міської ради.
2. Передбачити внесення питань на розгляд чергової сорок 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 16.02.2018 № 5
ПИТАННЯ
які передбачається внести на розгляд
чергової сорок четвертої сесії міської ради
О ходе выполнения в 2017 году Программы приватизации имущества коммунальной
собственности г. Рубежное.
Об отчете о поступлении платы за аренду имущества городских коммунальных
предприятий за 2017 год.
Про надання особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
житла із фонду соціального призначення.
О внесении изменений в программу природоохранных мероприятий г. Рубежное на 2017 –
2019 гг., утвержденную решением Рубежанского городского совета от 30.11.2016 № 18/15/
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 визначення переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт на 2018 рік для
відбування покарання особам, засудженим до громадських робіт.
О выполнении программы обращения с твердыми бытовыми отходами в г. Рубежное на
2013 - 2017года за 2017 год.
Про створення Комунального підприємства «Муніципальний сервіс» Рубіжанської міської
ради.
Про надання згоди на передачу об’єкту нерухомого майна у державну власність.
Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд гаражів, МАФів на території
м.Рубіжне.
Про внесення змін в Додаток до рішення Рубіжанської міської ради від 28.12.2017 р.
№40/1 «Про затвердження Програми розвитку «Охорона здоров’я м. Рубіжне на 2018 20120 роки".
Про внесення змін до складу комісії з надання цільової соціальної матеріальної допомоги
на встановлення приладів індивідуального опалення.
Про внесення змін до Положення про відділ економічного аналізу та інвестиційної
політики Рубіжанської міської ради.
Про внесення змін у додатки 1, 3, 7 до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про
міський бюджет на 2018 рік» по загальному фонду міського бюджету.
Про затвердження Бюджетної програми на 2018 рік у галузі «Соціальний захист та
соціальне забезпечення» по комунальній установі «Центр соціальної реабілітації дітейінвалідів Рубіжанської міської ради».
Про створення індустріального парку «Рубіндастрі» та затвердження концепції його
розвитку.
О внесении изменений в решение Рубежанского городского совета от 30.03.2015 №49/41
«Об определении исполнителей жилищно-коммунальных услуг».
О внесении изменений в приложения к решению городского совета от 28.02.2007г. №
15/76 «О внесении изменений в решение городского совета от 27.09.06г. № 9/7 «О
внесении изменений в решение городского совета от 21.06.06г. № 4/13 «Об утверждении
перечня услуг, периодичности их выполнения и тарифов на услуги по содержанию домов
и сооружений и придомовых территорий для населения г. Рубежное».
Про прийняття на баланс виконавчого комітету Рубіжанської міської ради майна від
МОМ.
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 25.04.2013 № 32/5.

Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 39/2.
Про надання дозволу на розстрочку погашення заборгованості по зовнішній рекламі за
попередній період ТОВ «Телерадіокомпанія «Луганськ-ТВ».
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 внесення змін до плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів у сфері господарської діяльності на 2018 рік.
Об отчёте городского головы «Об осуществлении государственной регуляторной
политики в сфере хозяйственной деятельности исполнительными органами Рубежанского
городского совета в 2017 году».
Про затвердження Програми «Безпечне місто» на 2018-2020 роки.
Про затвердження Бюджетного регламенту.
Щодо затвердження проекту «Ремонт шкільного спортивного залу Рубіжанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Рубіжанської міської ради Луганської області»
для участі в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку.
Щодо затвердження проекту «Заміна покриття підлоги в коридорах Рубіжанської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3 Рубіжанської міської ради Луганської
області» для участі в обласному конкурсі проектів місцевогорозвитку.
Щодо затвердження проекту «Поточний ремонт спортивної зали Комунального
навчально-виховного комплексу «Рубіжанський ліцей» Рубіжанської міської ради
Луганської області» для участі в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Гребінюку Миколі Миколайовичу.
Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди з
Медяником Віктором Вікторовичем.
Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди з ТОВ
«Запорізька металургійна компанія».
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 01.11.2017 № 34/29.
Про передачу у постійне користування земельної ділянки КП «Бюро технічної
інвентаризації» Рубіжанської міської ради, Луганській комунальній установі «Обласна
рятувально-водолазна служба».
Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди з
Фатєєвою Ольгою Олексіївною.
Про надання в оренду земельної ділянки Складанюку Олексію Костянтиновичу.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПАРАФІЯ НА ЧЕСТЬ БЛАЖЕННОЇ МАТРОНИ
МОСКОВСЬКОЇ МІСТА РУБІЖНЕ».
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПАРАФІЯ НА ЧЕСТЬ БЛАЖЕННОЇ МАТРОНИ
МОСКОВСЬКОЇ МІСТА РУБІЖНЕ».
Про надання згоди на передачу земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні Чумака
Бориса Васильовича, у суборенду Козиреву Олександру Олександровичу.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Куценку Сергію Олександровичу.

Секретар міської ради

В.І. Соловйов

