
УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

20 квітня 2016 року № 63

м. Бобринець

Про скликання 11 сесії 
Бобринецької міської ради 
сьомого скликання

Відповідно до п.п. 8 п. 4 ст. 42, п. 10 ст. 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», -

1. Скликати 11 сесію Бобринецької міської ради сьомого скликання 
на 28.04.2016 року. Пленарне засідання сесії провести у приміщенні малої 
зали Бобринецької районної ради, розташованої у м. Бобринець, вул. 
Незалежності (Орджонікідзе), 80, 28.04.2016 року, початок о 14 год. 00 хв.

2. Головам постійних комісій міської ради забезпечити проведення 
засідань постійних комісій до проведення пленарного засідання сесії.

3. Перелік питань, які пропонуються до порядку денного сесії:

1.Про звернення депутатів Бобринецької міської ради до 
Бобринецької районної ради щодо зміни цільового призначення 
переданого адміністративного приміщення Бобринецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2. (доповідач -  міський 
голова Сніжко В.В.)

2.Про встановлення плати за використання земельної ділянки для 
розміщення міського ринку, (доповідач -  міський голова Сніжко В.В., 
директор КП «Комунальник» Голик А.П.)

3.Про внесення змін до структури виконавчих органів та апарату 
Бобринецької міської ради. (Доповідач — начальник загального відділу 
Удовенко O.A.)
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4.Про затвердження положення про відділ реєстрації Бобринецької 
міської ради. (Доповідач -  начальник загального відділу Удовенко O.A.)

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 
року №55 «Про міський бюджет на 2016 рік», (доповідач -  
начальник відділу-головний бухгалтер міської ради Мельнікова 1.1.)

6. «Про затвердження Положення про Порядок застосування 
системи електронних допорогових закупівель Бобринецької 
міської ради, (доповідач -  начальник відділу-головний бухгалтер 
міської ради Мельнікова 1.1.)

7.Про затвердження «Положення про тендерний комітет або 
уповноважену особу (осіб) Бобринецької міської ради», (доповідач -  
начальник відділу-головний бухгалтер міської ради Мельнікова 1.1.)

8.Про прийняття видатків по будівництву об»єкта «Реконструкція 
і модернізація вуличного освітлення з використанням 
енергозберігаючих технологій (м. Бобринець, с. Шляхове, с. 
Дібрівка) -  підключення вуличного освітлення від КТП -  27, 
КТП- 6, КТП -36, КТП -38 по вул.. Шляхівська, Гагаріна, 
Дімітрова, Калініна, Шумілова, Рогозівська, Гоголя, Пушкіна, 
Піонерська, Свердлова, Воровського, Ломоносова, Дачна, 
Колгоспна, Дзержинського, Добролюбова, Некрасова, Чкалова, 
пров. Річний, в м. Бобринець. (Коригування у ціни 2015 р.)». 
(доповідач — начальник відділу-головний бухгалтер міської ради 
Мельнікова 1.1.)

9.Про прийняття видатків по будівництву об»єкта «Підключення 
вуличного освітлення від КТП -  27, КТП- 6, КТП -36, КТП -38 по 
вул.. Шляхівська, Гагаріна, Дімітрова, Калініна, Шумілова, 
Рогозівська, Гоголя, Пушкіна, Піонерська, Свердлова, 
Воровського, Ломоносова, Дачна, Колгоспна, Дзержинського, 
Добролюбова, Некрасова, Чкалова, пров. Річний, в м. Бобринець. 
Реконструкція», (доповідач -  начальник відділу-головний бухгалтер 
міської ради Мельнікова 1.1.)

10.Про встановлення вартості проїзда на маршруті Бобринець- 
Червона Долина-Коржеве-Богданівка. (доповідач -  начальник 
бюджетного відділу фінансового управління Кулик Є.П.)

11.Про легалізацію комп’ютерних програм, (доповідач -  начальник 
бюджетного відділу фінансового управління Кулик Є.П.)

12.3емельні питання. (Доповідач — спеціаліст 1 категорії Польок В.І.)

ІЗ.Різне.
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4. Оприлюднити дане розпорядження та проекти рішень з питань 
порядку денного 11 сесії на веб-сайті Бобринецької міської ради та на 
інформаційному стенді Бобринецької міської ради.

5. Організаційне забезпечення підготовки і проведення сесії та засідань 
постійних комісій покласти на секретаря Бобринецької міської ради 
Лавріненка A.B.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова В.В.СНІЖКО


