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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 18 лютого 2019 р. № 2/01-16
Про скликання чергової
54 сесії Липовецької міської
ради 7 скликання

Відповідно до частини 6 статті 46, статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та статті 10 Регламенту міської ради:
1.Скликати 54 чергову сесію Липовецької міської ради 7 скликання 28 лютого
2018 р. о 15.00 годині в залі засідань міської ради (вул. В.Липківського,30,
м.Липовець).
2. На розгляд засідання сесії внести питання:
1.Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного
звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами
Липовецької міської ради та виконання плану роботи з урахуванням вимог статті
32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності".
2.Про внесення змін до рішення №522 «Про затвердження бюджету міської ради на 2019
рік» 51 сесії Липовецької міської ради 7 скликання від 18 грудня 2018 року.
3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Липовець на
2019 р.
4. Про передачу майна комунальної власності територіальної громади міста Липовець
в господарське відання КП «Комунсрвіс» Липовецької міської ради.
5.Про списання основних засобів.
6. Про перелік об'єктів та визначення видів безоплатних суспільно-корисних робіт,
на яких можуть відбувати покарання особи, засуджені до громадських робіт,
правопорушники, на яких судом накладене адміністративне стягнення у виді
громадських робіт
7. Про перелік об'єктів для відбування адміністративного стягнення у вигляді
суспільно корисних робіт та види цих робіт для порушників, на яких судом накладено
адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт
8. Про затвердження проекту на обласний конкурс проектів розвитку територіальних
громад
9.Про внесення змін до структури та штатного розпису працівників Липовецької
міської ради
10. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Липовець книжкового фонду , що становив єдиний бібліотечний фонд бібліотек
Липовецького району
11.Про надання у 2019 році пільг щодо плати за землю
12. Земельні питання.
13.Різне.

3. Заступникам міського голови, спеціалістам міськвиконкому, в межах
повноважень, взяти участь у розгляді вказаних питань та підготовці проектів
рішень.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Секретар міської ради

Лебідь А.М.

