
 
УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

01 червня 2016 року                                                                                          № 87 

м. Бобринець 

Про скликання 12 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 12 сесію Бобринецької міської ради сьомого скликання 

на 10.06.2016 року. Пленарне засідання сесії провести у приміщенні малої 

зали Бобринецької районної ради, розташованої у м. Бобринець, вул. 

Незалежності (Орджонікідзе), 80, 10.06.2016 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 прийняття до комунальної власності житлового об’єкту. 

(доповідач – секретар виконкому Дмитрян І.Я.) 

2. Про затвердження Переліку назв вулиць, провулків, площ та 

парків у населених пунктах Бобринецької міської об’єднаної 

територіальної громади. (доповідач – секретар виконкому 

Дмитрян І.Я.) 

3. Про оприлюднення нормативної грошової оцінки землі на 

території Бобринецької міської об’єднаної територіальної 

громади. (Доповідач – провідний спеціаліст фінуправління 

Винник О.П.) 

4. Про затвердження розмірів ставок місцевих податків та зборів на 

території Бобринецької міської об’єднаної територіальної 
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громади на 2017 рік». (доповідач – провідний спеціаліст 

фінуправління Винник О.П.) 

5. Про встановлення на території Бобринецької міської об’єднаної 

територіальної громади акцизного податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі піакцизних 

товарів та затвердження Порядку його справляння на 2017 рік. 

(доповідач – провідний спеціаліст фінуправління Винник О.П.) 

6. Про внесення змін  до рішення міської ради від 24 грудня 2015 

року № 55 «Про міський бюджет на 2016 рік» (Доповідач – 

начальник відділу – головний бухгалтер Мельнікова І.І.) 
 

7. Про затвердження міської Програми «Шкільний автобус» на 2016 

-2020 роки (Доповідач – начальник відділу – головний бухгалтер 

Мельнікова І.І.) 
 

8. Про затвердження міської Програми «Про компенсацію 

пільгових перевезень автомобільним транспортом населення 

Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади на 

міських маршрутах» на 2016-2020 роки» (Доповідач – начальник 

відділу – головний бухгалтер Мельнікова І.І.) 
 

9. Про внесення змін до міської програми оздоровлення та 

відпочинку дітей Бобринецької міської об’єднаної територіальної 

громадина 2016 рік затвердженої рішенням сесії міської ради № 

52 від 12 грудня 2015 року. (Доповідач – начальник відділу – 

головний бухгалтер Мельнікова І.І.) 
 

10. Про затвердження звіту щодо виконання міського бюджету за 1 

квартал 2016 року. (Доповідач – начальник відділу – головний 

бухгалтер Мельнікова І.І.) 

 

11. Про затвердження міської програми цивільного захисту 

населених пунктів Бобринецької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016-2020 роки. (Доповідач – головний 

спеціаліст Баранов В.В.) 

 

12.  Про відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької міської ради 

(Доповідач начальник загального відділу Удовенко О.А.) 
 

13. Земельні питання. (Доповідач – завідувач сектором земельних 

ресурсів Пальок В.І.) 

14. Різне. 
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4. Оприлюднити дане розпорядження та проекти рішень з питань 

порядку денного 12 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 А.В. 

 

6.     Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

  

 

Секретар міської ради                                                 А.В.ЛАВРІНЕНКО 


