ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання виконавчого комітету Первомайської міської ради
10.03.2017 року                                                                                               10.00
Час
№
п/п
Назва питань
Відповідальні
за підготовку
Доповідачі
1
2
3
4
5
10.00-10.10-Обговорення порядку денного
засідання виконавчого комітету
10.10-
10.25
	

Про стан фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро»
Відділ економіки та інвестицій управління економіки міської ради

5
хв.





5
хв.
5
хв.
Вовненко Євген Володимирович – начальник КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро»

Обговорення питання

Заключне слово міського голови
10.25-
10.40
	

Про стан фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Первомайська друкарня»
-«-

5
хв.




5
хв.
5
хв.
Дудко Валерій    Миколайович - директор КП «Первомайська друкарня»

Обговорення питання

Заключне слово міського голови


	

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 08.12.2016 року №611 «Про виконання фінансових планів за 9 місяців 2016 року, затверджених рішенням виконкому міської ради від 14.12.2015 року №553, та про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2017 рік (крім підприємств ЖКГ)»
-«-


10.40-
10.50
	

Про хід виконання за 2016 рік
заходів Плану дій сталого енергетичного
розвитку міста Первомайськ до 2020 року
Сектор з питань енергоефективності, транспорту та зв’язку управління економіки міської ради


Бандура Ольга Ігорівна 
- завідувач сектору з питань енергоефективності, транспорту та зв’язку управління економіки міської ради

10.50-
11.05
	

Про затвердження перевізників 
для здійснення перевезень пасажирів 
на міських автобусних маршрутах 
загального користування 
в місті Первомайськ 
Управління економіки міської ради 

Зарицька Тетяна Володимирівна – начальник управління економіки міської ради

	

Про початок здійснення перевезень
пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування
в місті Первомайськ
-«-

-«-

	

Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету від 08.12.2016 року №615 «Про 
затвердження графіків  руху 
пасажирського автомобільного транспорту
на міських автобусних маршрутах 
загального користування в м. Первомайськ» 
-«-

-«-

	

Про скасування рішення виконавчого комітету 
від 12.01.2015 року №1 «Про затвердження умов 
та порядку проведення конкурсу на здобуття права
здійснення перевезень пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування 
в місті Первомайськ у новій редакції»
-«-

-«-
11.05-
11.15
	

Про проведення весняного двомісячника з благоустрою і санітарного очищення міста Первомайська
Управління житлово-комунального господарства міської ради

Троян Тетяна Дмитрівна - начальник управління житлово-комунального господарства міської ради


	

Про встановлення   тарифів на 
ритуальні послуги,  які надає
комунальне  підприємство «Комунсервіс»
-«-

Музика  Сергій Іванович - директор КП «Комунсервіс»

	

Про затвердження  складу 
балансової комісії по розгляду
фінансово-економічного стану
комунальних підприємств м. Первомайська
-«-

Троян Тетяна Дмитрівна - начальник управління житлово-комунального господарства міської ради


	

Про нагородження  Почесними 
грамотами виконавчого комітету 
міської ради та цінними подарунками


Відділ кадрової та мобілізаційно-оборонної роботи апарату виконавчого комітету міської ради

-«-
11.15-
11.20
	

Про затвердження Плану основних 
заходів, пов’язаних  з             31-ю роковиною
Чорнобильської катастрофи 
Управління соціального захисту населення міської ради

Колесніченко Ольга Анатоліївна - заступник міського голови, начальник управління соціального захисту населення міської ради


	

Про затвердження положення про комісію 
по розгляду питань, пов’язаних з наданням  
населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово- комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, призначення 
державних соціальних допомог малозабезпеченим 
сім’ям та надання пільг на житлово-комунальні 
послуги за місцем  проживання пільгової категорії сімей
-«-

-«-
11.20-
11.25
	

Про проведення міського
етапу конкурсу творчості для дітей та
молоді з функціональними обмеженнями
«Повір у себе, і в тебе повірять інші!»
в м. Первомайську
Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Крижановська Лариса Борисівна - начальник відділу соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
11.25-
11.30
	

Про створення координаційної ради з питань діяльності громадських формувань
з охорони громадського порядку при
виконавчому комітеті Первомайської
міської ради
Відділ кадрової та мобілізаційно-оборонної роботи апарату виконавчого комітету міської ради

Олійник Андрій Костянтинович - головний спеціаліст відділу кадрової та мобілізаційно-оборонної роботи апарату виконавчого комітету міської ради

	

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради від
12.02.2016 року №63 «Про міську
комісію з питань боротьби зі
злочинністю при виконавчому
комітеті Первомайської міської ради»
-«-

-«-

	

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради
від 22.08.2016 року №417 «Про
створення координаційної ради з
питань шефства над військовими
частинами, що дислокуються в місті
Первомайську, при виконавчому
комітеті Первомайської міської
ради»
-«-

-«-
11.30-
11.35
	

 Про розгляд заяви 
гр. Бабійчук І. Ю.



Управління у справах дітей міської ради 

Перкова Наталія Миколаївна – начальник управління у справах дітей міської ради

	

Про реорганізацію дитячого
 будинку сімейного типу
Дудаєва С. О., Дудаєвої Ж. В. 
в статус прийомної сім’ї
-«-

-«-

	

Про надання статусу дитини-сироти  Паші Софії Сергіївні, 
07.11.2006 р. н.
-«-

-«-

	

Про призначення 
опікуна малолітній Паші Софії Сергіївні, 
07.11.2006 р. н.
-«-

-«-

	

Про закріплення житла за дітьми, позбавленими
батьківського піклування
-«-

-«-

	

Про влаштування малолітнього 
Станкевича Еммануїла Саміровича
до КЗ «Березківський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів»
Миколаївської обласної ради
-«-

-«-

	

Про негайне відібрання малолітнього 
Каналоша Давіда Ярмашовича, 29.10.2015 р.н. 
-«-

-«-

	

Про встановлення 
порядку побачення
гр. Великотського В.О.   з малолітньою донькою

-«-

-«-
11.35-
11.40
	

Про подовження  терміну дії ордеру на жиле приміщення 

Відділ комунальної власності і земельних відносин управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань  міської ради

Корнацька Анастасія Сергіївна – в.о. начальника відділу комунальної власності і земельних відносин управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань  міської ради

	

Про затвердження нового складу 
громадської  комісії з житлових 
питань та наглядової ради
-«-

-«-

	

Про зміну договору найму жилого приміщення
КП «Затишок»

-«-
11.40-
11.45
	

Про переведення житлових приміщень 
у нежитлові приміщення та отримання 
містобудівних умов та обмежень забудови 
земельної ділянки в місті Первомайську
Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань  міської ради

Гринчак Олег Євгенович- начальник управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань  міської ради

	

Про переведення дачного будинку 
№23-а/42 по вул. Валентини Гризодубової в жилий будинок в місті Первомайську 
-«-

-«-

	

Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету від  10.04.2015 року №148 “Про присвоєння адрес у місті Первомайську”
-«-

-«-

	

Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету від  13.01.2017 року №23 “Про 
зміну нумерації будівель у зв’язку з об’єднанням провулку Піонерського та площі Тараса Григоровича Шевченка
у місті Первомайську”
-«-

-«-

	

Про присвоєння  адрес у місті Первомайську
-«-

-«-

	

Про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами у м. Первомайську
-«-

-«-

11.45-
11.50
	

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету від 22.01.2016 року № 43 «Про 
затвердження складу постійно діючої комісії 
з питань розгляду звернень громадян та 
Положення про Комісію» 
Сектор контролю апарату виконавчого комітету міської ради

Постернак Лілія Федорівна – керуюча справами виконавчого комітету міської ради
11.50-
11.55
	

Про розпорядження видані в період між засіданнями виконкому
Загальний відділ апарату виконавчого комітету міської ради

-«-



Керуюча  справами                                                                                        Л.Ф. Постернак
виконавчого комітету
міської ради




