ПРОЕКТ
Южноукраїнська міська рада
Миколаївської області
Виконавчий комітет
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
виконавчого комітету
Дата проведення:

№ з/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

18 .03.2020

Час проведення:

Найменування питань

Про визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для
порушників, на яких судом накладено адміністративне
стягнення у вигляді громадських робіт, та для осіб, які засуджені
до кримінального покарання у вигляді громадських робіт по
переліку об’єктів в місті Южноукраїнську
Про надання згоди на списання необоротних матеріальних
активів шляхом ліквідації з балансу комунального підприємства
«Бюро технічної інвентаризації міста Южноукраїнська» та
комунального
закладу
«Центр
соціально-психологічної
реабілітації дітей» Южноукраїнської міської ради
Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу
виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради на баланс
управління освіти Южноукраїнської міської ради
Про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами
міста територій обслуговування
Про визначення видів суспільно корисних робіт та переліку
підприємств, у сфері відання яких перебувають об’єкти, на яких
особи виконують адміністративні стягнення у вигляді суспільно
корисних робіт на території міста Южноукраїнська
Про роботу зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради протягом 2019 року

7.
Про надання жилих приміщень
8.
Про зняття з квартирного обліку
Про впорядкування нумерації квартир в житловому будинку,
розташованому за адресою: проспект Соборності,8/проспект
Незалежності,11 у місті Южноукраїнську Миколаївської області
10. Про присвоєння поштової адреси нежитловому приміщенню, яке
складається з приміщень №№ ІІІ-ІV, розташованому за адресою:
проспект Незалежності,6 у місті Южноукраїнську Миколаївської
області
9.

14.00

Доповідачі
Волчко
Христина
Дмитрівна

-//-

-//Сінчук
Юрій
Михайлович
Мисків
Сергій
Олександрович
Сафронова
Наталя
Михайлівна
Сезоненко
Ірина
Валеріївна
-//Погрібний
Олег
Леонідович
-//-

11. Про присвоєння поштової адреси нежитловому приміщенню №1,
розташованому за адресою: проспект Незалежності,6 у місті
Южноукраїнську Миколаївської області

-//-

12. Про надання згоди комунальному підприємству «Житловоексплуатаційне об’єднання» на переведення з житлового фонду
до нежитлового приміщення № 020, розташованого в гуртожитку
№ 3 на вул. Миру,9 в місті Южноукраїнську

-//-

Гехад
13. Про розгляд проекту Програми поліпшення стану безпеки, гігієни
Ельвіра
праці та виробничого середовища в місті Южноукраїнськ на
Есендуллахівна
2020-2021 роки
14. Про утворення та затвердження складу комісії для розгляду
питань,
пов’язаних з призначенням населенню житлових
-//субсидій, державної соціальної допомоги, пільг та призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам, Положення про неї
15. Про затвердження Порядку забезпечення транспортних послуг
для учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих)
-//учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної
операції з метою участі у обласних та державних заходах
військово-патріотичного спрямування
16. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Южноукраїнської міської ради від 20.12.2017 №389 «Про
-//затвердження Порядку використання коштів з міського бюджету
на виконання міської комплексної Програми «Охорона здоров’я
в місті Южноукраїнську» на 2017-2022 роки, затвердженої
рішенням Южноукраїнської міської ради від 13.07.2017 № 771»
17.
-//Про надання матеріальної допомоги

18. Про затвердження списку дітей перших двох років життя із
малозабезпечених сімей для безкоштовного
забезпечення
продуктами дитячого харчування у І кварталі 2020 року

-//-

19. Про затвердження списку дітей перших двох років життя із
малозабезпечених сімей для безкоштовного
забезпечення
продуктами дитячого харчування у ІІ кварталі 2020 року

-//-

20. Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про
адміністративні правопорушення

Гопкал
Микола
Анатолійович

Міський голова

В.К. Пароконний

