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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 07 грудня 2016 р. № __/
Про скликання чергової 23 сесії
Липовецької міської ради 7 скликання
Відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42, частини 4 статті 46, статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та ст.9 Регламенту міської ради:
1. Скликати 23 чергову сесію Липовецької міської ради 7 скликання 19 грудня 2016 р. о 14.00 годині в залі
засідань міської ради (вул. Василя Липківського, 30, м.Липовець).
2. На розгляд засідання сесії внести питання:
1.Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 10.12.2015 року №14 «Про затвердження
міського бюджету на 2016 рік».
2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2016р.
3.Про затвердження бюджету міської ради на 2017 рік.
4.Про результати усунення виявлених порушень ревізії бюджету м. Липовець,
фінансово-господарської діяльності Липовецької міської ради за період з 1 січня 2012 року по 1 березня 2016
року.
5.Про структуру, штатну чисельність виконавчого комітету міської ради,
встановлення надбавок, преміювання та надання матеріальних допомог на 2017 рік.
6.Про затвердження штатного розпису міської бібліотеки №1 та міського клубу на 2017 рік.
7.Про погодження штатних розписів дошкільних навчальних закладів.
8.Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік.
9. Про затвердження Міських програм.
10.Про внесення змін до Міських програм
11.Про внесення змін до Статуту Липовецького колегіуму ім.В.Липківського
12. Про передачу майна із комунальної власності територіальної громади міста у спільну
власність територіальних громад Липовецького району.
13. Про встановлення розміру пайової участі ФОП Шмигуна Дмитра Анатолійовича у розвиток
інфраструктури міста Липовець.
14. Земельні питання.
Різне: про встановлення кургану-стели вшанування козаків.
3. Секретарю міської ради, заступникам міського голови, спеціалістам міськвиконкому, в межах повноважень,
взяти участь у розгляді вказаних питань та підготовці проектів рішень.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря Липовецької міської ради Лебідь
А.М.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
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