
yKPAiHA
ВОВЧАНСЬКА МIСЪКА РАДА ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16 грудня 2020 р. вовчанськ j\lъ 191

Про склпкання позачергового засiдання
впкопавчого KoMiTery Вовчансько[
MicbKoi ради YПI скликаЕня

на пiдставi ст.53 Закону Украihи .'про мiсцеве самоврядув ання вYKpaihi" склиIl]и позачергове засiданшt виконавчого KoMiTeTy Вовчансъкоiмiсъкоiради VIII скликання 1В rрудо zozo рЪку о 10.00 годинi за адресою: м.Вовчанськ, вул. Соборна ,7З, залазасiдань.

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

на позачергове засiдання виконавчого koMiTeTy винести наступнi питання:1. Про затвердженнrt Реглаrчrенту виконавчого KoMiTeTlr Вовчансъкоi MicbKoTРади.
2,Про затверджешш плаIIу роботи виконавчого KoMiTeTy Вовчансъкоi мiсъкоiради VIII скJIикання на 2021 piK.
3,Про розшяд та схваJIе"о .rpouKTiB гагryзевих мiсъких програм на 2021 piK:3,1 Про схвапеннrt Програм;_Уо9".оення цромадсъких робiт на територiiВовчансъкоi мiськоiради на 2021 piK. I

З,2 Про схв€ilIення Положен.о,rро ,"iльнення вiд плати за харчування дiтей вдошкiльних навч€tJIъних закJIад€ж Вовчаноькоi мiсъкоi рчд" ,i zozt pi*.3,З Про схвапенIUI Природоохоронноi програми на 2021 piK.
З,4, Про cxBaIIeHIuI Програми використаЕIUI коштiв резервIIого фонду мiськогобюджеry на 2021 piK.
з,5 Про схв€tленнrl Програлли соцiа_пьного захисту та соцiального забезпеченняЕаселення на 2021 piK.
3,6,про схвалення Процраlли органiзацii пiлъгових перевезень автомобiлънимтранспортом на територii Вовчансъкоi мiсъкот ради у zozl роцi.З,7,Про схв€tленн,I новоi редакцii Про"рам" .rо"од*.нIUt з безприryлъними
та домаШнiми тварин€lми на територii Вовчанськоi мiсъкоi ради на 201 6-2022
роки.
3.8.Про схв€UIеншI Програми <<Безпечна громадu,) на 2021 piK.
3,9, Про схвалення !Rо"паrи розвитку первинноi ланки медицини.
3. 10.Про схв€шIення Програм" роr""r*у KIm <<Вовчансъка LРЛ> на 2021 piK.



3.11.Про схв.tJIення Програми KOcBiTa Вовчанщини)) на2021 piK,

з.l2. Про схвалення Програми дiяльностi Комуналънот установи по

утриманню трудового apxiBy ia майна Вовчанськот MicbKoT Ради на2021 piK,

3.13.про схвалення Програми дiяльностi комунальнот установи <редакцiя

Вовчанського радiомовлення)) gа 2021 piK,

з.|4. Про схв€lJIення програми створення та використання мlсцевого

матерiального резерву для запобiгання лiквiдацiТ надзвичайних ситуачiй

техногенного i природного характеру та iх наслiдкiв на територiт Вовчанськот

MicbKoT ради gа2О21 piK.

4.Про розгляд цро.ф Програми соцiально- економiчного розвитку на202I

PiK' 
) бюджет на2021 piK,5.Про розгляд проскту мlського ок)лжсr fla LVz

6.про встановлення батькiвськоi плати в дошкiльних навчальних закладах

громади на202|.
Z.Про встановЛення платИ за обiди працiвникам дошкiльних навчаJIьних

закладiв громади на2021 piK.

8.про погодження планiв роботи комунальних пiдприсмств громади на202|

рlк:
8.1 Про погодження
на 2021 piK.

плану роботи комунального пiдприсмства <<вовчанськ))

8.2 Про погодження плану роботи
очиснi споруди)> Ha202l piK.

8.3 Про погодження плану роботи

видiв суспiльно-корисних робiт

для вiдбування адмiнiстративного правопорушення мешканцями MicbKoT

громади на2021 piK.

tb. Про затвердження графiку черговостi населених пунктlв та вулиць по

селах, селищах та MicTy, що пiдлягають механiчному прибиранню вiд

снiгових заносiв та ожеледицi в зимовиЙ перiол 2021 року,

1 1.про затвердження складу опiкунськот рали при виконкомi Вовчанськот

мiськоI ради з питань забезпечення прав повнолiтнiх осiб, якi потребують

опiки( пiппуuuння) та Положення про неТ,

12.Розгляд звернень громадян
12.1.ПрО наданнЯ Фо-П ЗлобiнУ ПетрУ опанасовичу дозволу на розмlщення

тимчасовоТ споруд и дляздiйснення пiдприсмницькоТ дiяльностi,

12.2.t\po передачу в приватну власнiсть квартири, розташованоi за адресою:

"уп"ч" 
Колокольцова бул. Nч 9 кв, м 57 м, Вовчанськ,

12.3.ПрО передачУ в приваТну власНiсть кваРтири, розташованоТ за адресою:

вулиця Гоголя бул. JФ 61 кв, Jф 5 м, Вовчанськ,

iz.+.про видачу дублiката свiдоцтва на право власност1 на житло,

розташоване за адресою: вулиця Лесi Украiнки, Qудинок у23 м,Вовчанськ,
'I2,5,ПропайоВУУЧасТьУроЗВИТокiнфрастрУкТУрИмiстаВовчанська,

за зверненням Степанця А,В,
13. Рiзне
13.1.Про надання дозволу на розмiщення рекламно-iнформацiйного шита,

комунzIJIьного пiдприсмства <Вовчанськi

Вовчанського вiддiлу благоустрою MicTa

на 2021 piK.
9.Про погодження перелiку об'сктiв та



13.2. Про звiльнення вiд батькiвськоi плати.
13.3.Про видалення аварiйних дерев на територii м. Вовчанська за
зверненням Лисенко М. Г.
13.4.Про видалення аварiйних дерев на територii м. Вовчанська за
зверненням Черваньова М.О.
1З.5.Про видrLленнЯ аварiйних дереВ на територiТ м. Вовчанська за
зверненняМ об'сднаннЯ спiввласникiВ багатокВартирних булинкiв
<Вовчанськжитлос ер Bio>.

l3.6.про видалення аварiйних дерев на територiт м, Вовчанська за
зверненням Приходько С.Л.
13.7.Про видалення аварiйних дерев на територiт м. Вовчанська за
зверненням Лось О.М.
13.8.Про затвердження експертного звiту (позитивний) Jф2l -О441-2О вiд
09,12.2020 року щодо розгляду проектноI документацii на булiвництво за
робочим проектом<Будiвництво кнС }lb l, кнС Jrlb2 мережi самопливноI та
НаПiРнОi каналiзацiТ в м. Вовчанськ, XapKiBcbKoi областi, КНС М2
(рубiжанське шосе) мережi самопливнот та нагriрнот каналiзацii
(коригування)>.

4.Секретарю виконавчого KoMiTeTy Людмилi ДУДЩ повiдомити членiв
виконавчого KoMiTeTy та запрошених про Дату та час проведення чергового
засiдання виконавчого KoMiTeTy ВовчанськоТ MicbKoT Ради VIII скликання.

5.контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
керуючого справами (секретаря) виконавчого KoMiTeTy Людмилу ДУДкУ.
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