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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

 

       № 114                                                                                       від 13.12.2021 р.        

 

Керуючись п. 8 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

скликати чергову п’ятнадцяту сесію міської ради восьмого скликання 17 грудня 2021 р. о 

14:00 годині в приміщенні Заводського МБК №1.  

На розгляд сесії виносяться питання: 

1. Про використання вільного залишку коштів загального фонду бюджету Заводської 

міської територіальної громади у 2021 році.  

2. Про затвердження рішення виконавчого комітету Заводської міської ради від 

08.12.2021 року за № 172. 

3. Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2022 рік (16558000000). 

4. Про надання пільги зі сплати земельного податку на 2022 рік для 

Червонозаводського комунального ринку. 

5. Про встановлення для Червонозаводського комунального ринку розміру частки 

прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету на 2022 рік. 

6. Про встановлення для КП «Комунсервіс» розміру частки прибутку, яка підлягає 

зарахуванню до міського бюджету на 2022 рік. 

7. Про встановлення ФОП Заславцю В.О. ставки орендної плати. 

8. Про затвердження договорів. 

9. Про затвердження Статуту КЗ «ЗАВОДСЬКА ДИТЯЧА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА» 

ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ. 

10. Про затвердження Статуту КНП «ЦПМСД» Заводської міської ради у новій 

редакції. 

11. Про затвердження Програми забезпечення діяльності добровільної пожежної 

охорони на території Заводської міської територіальної громади на 2022 - 2024 

роки. 

12. Про затвердження місцевої Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Заводської міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки. 

13. Про затвердження структури територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету Заводської міської ради та 

загальної чисельності центру. 

14. Про затвердження структури виконавчих органів Заводської міської ради, 

загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. 

 



15. Про затвердження структури Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Заводської міської ради. 

16. Про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (безоплатно). 

17. Про затвердження проєкту фінансового плану підприємства на 2022 рік по КНП 

«ЦПМСД» ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

18. Про затвердження штатного розпису працівників відділу по благоустрою 

виконавчого комітету Заводської міської ради. 

19. Про умови оплати праці міського голови.  

20. Земельні питання. 

 

 

 

          Міський голова                                                          Віталій СИДОРЕНКО 

 

 


