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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

 
         №  08                                                                     від 20.01.2021 р.        
 

Керуючись п. 8 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
скликати чергову четверту сесію міської ради восьмого скликання                                                    
26 січня 2021 р. о 15:00 годині в приміщенні Заводського МБК №1.  

На розгляд сесії виносяться питання: 

1. Про затвердження Положення про резервний фонд бюджету Заводської міської 
територіальної громади. 

2. Про внесення змін до показників бюджету Заводської міської територіальної 
громади на 2021 рік (16558000000). 

3. Про внесення змін в рішення  першої сесії Заводської міської ради № 7 від 
27.11.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів Заводської 
міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих  органів». 

4. Про внесення змін в рішення першої сесії Заводської міської ради № 12 від 
27.11.2020 року «Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його 
чисельності та затвердження персонального складу». 

5. Про внесення змін в рішення Заводської міської ради №2 від 24.12.2020 року «Про 
бюджет Заводської міської територіальної громади на 2021 рік». 

6. Про затвердження міської «Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 
рік». 

7. Про внесення змін в рішення ради. 
8. Про призупинення  нарахування орендної плати для Червонозаводського 

комунального ринку. 
9. Про створення  відділу по благоустрою при виконавчому комітеті Заводської 

міської ради. 
10. Про прийняття повноважень у сфері державної реєстрації. 
11. Про створення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Заводської міської ради, затвердження її персонального складу та Положення. 
12. Про затвердження Положень про відділи виконавчого комітету Заводської міської 

ради. 
13. Про затвердження штатного розпису виконавчого комітету міської ради та його 

відділів. 
14. Про оренду автомобіля для службового користування. 
15. Про затвердження Акту приймання-передачі майна Бодаквянської сільської ради. 
16. Про затвердження Акту приймання-передачі майна Пісківської сільської ради. 



17. Про затвердження Акти приймання-передачі матеріальних цінностей Відділу 
культури, молоді та спорту Лохвицької РДА. 

18. Про затвердження Акту приймання-передачі документації  відділу освіти 
Лохвицької РДА. 

19. Про затвердження Акту приймання-передачі майна Заводської міської ради. 
20. Про затвердження Акту приймання-передачі нерухомого майна  закладів освіти 

Лохвицької районної ради. 
21. Про затвердження Акту приймання-передачі рухомого майна  закладів освіти 

Лохвицької районної ради. 
22. Про надання дозволу на коригування проєктно-кошторисної документації. 
23. Земельні питання. 
24. Інші. 
  

         Міський голова                                                          Віталій СИДОРЕНКО 


	МІСЬКИЙ ГОЛОВА

