
ГАДЯЦЬКА MICЬKA РАДА
ПОЛТАВСЬКОi ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 лиrпя 2021- року

Про скликання дванадцятоi
черговоТ cecii Гадяцькоi MicbKoT

ради восьмого скликання

JФ 114-р

Вiдповiдно до ст. 42, 46 Закону УкраТни оПро мiсцеве самоврядування в

УкраiЪi>, ст. 11 Регламенту Гадяцькоi MicbKoi ради восьмого скJIикання:
1. Скликати 13 липня 202l року о 14.00 в залi засiдань MicbKoi ради

дванадцяту чергову сесiю Гадяцькоi MicbKoi ради восьмого скликання.
2. На розгляд винести питання:
1) Про iнформацiю мiського голови про прийнятi рiшення виконавчим

KoMiTeToM MicbKoT ради в мiжсесiйний перiод.
2) Про внесення змiн до Регламенту Гадяцькоi мiськоi ради восьмого

скликання.
3) Про затвердження Положення про помiчника-консультанта депутата

Гадяцькоi мiськоi ради восьмого скликання.
4) Про затвердження Положення про ,Щошку пошани Гадяцькоi MicbKoi

територiальноi громади.
5) Про внесення змiн до Положення про вiддiл соцiального захисту

населення Гадяцькоi MicbKoi ради.
6) Про створення Гадяцького опорного лiцею I-III ступенiв iMeHi Лесi

УкраТнки Гадяцькоi MicbKoT ради та його фiлii.
7) Про внесення змiн до структури та загальноi чисельностi

централiзованоi бухгалтерii вiддiлу культури i туризму Гадяцькоi MicbKoi ради.
8) Про внесення змiн до структури, загальноi чисельностi та штатного

розпису Гадяцького центру комплексноi реабiлiтацii дiтей з iнвалiднiстю
Гадяцькоi мiськоI ради.

9) Про внесення змiн до штатного розпису комунzLпьного пiдприсмства
<Гадяч-житло)) на 2021 piK.

l0) Про внесення змiн до штатного розпису Гадяцького ВУ ЖКГ
gа2021 piK.

1l)Про внесення змiн до штатного розпису комун€Lltьного пiдприсмства
теплового господарства <Гадячтеплоенерго)

12)Про внесення змiн до штатного
пiдприемства <KoMyHcepBic)) на 2021 piK.

13)Про внесення змiн до Програми соцiально-економiчного розвиткУ

на 2021 piK.

розпису мiського комун€lльного

ГадяцькоI MicbKoT територiальноТ громади на2021 piK.



14)Про внесення змiн до бюджету Гадяцькоi MicbKoi територiальноi
громади на 2021 piK.

15) Про затвердження Програми пiдтримки дiяльностi митцiв, професiйних
та аматорських колективiв, окремих виконавцiв Гадяцькоi MicbKoi
територiальноi громади на 2022-2024 роки.

16)Про затвердження Програми про органiзацiю громадських робiт на

2022-2024 роки.
17)Про затвердження Програми з надання пiльг окремим категорiям

громадян для оплати послуг зв'язку на2022,2024 роки.
18)Про затвердження Програми про компенсацiйнi виплати фiзичним

особам, якi надають соцiальнi послуги громадянам похилого BiKy, особам з

iнвалiднiстю, дiтям з iнва-гtiднiстю, хворим, якi не здатнi до самообслуговуванНя
на2022-2024 роки.

19)Про затвердження Програми про компенсацiйнi виплати на пiльговиЙ
проiЪд автомобiльним транспортом окремим категорiям |ромадян на

2022-2024 роки.
20) Про затвердження Програми пiдтримки громадськоi органiзацii

кГадяцька MicbKa органiзацiя BeTepaHiB Афганiстану (воiнiв-iнтернацiоналiстiв)
на2022-2024 роки.

21)Про затвердження Програми соцiального забезпечення та соцiальноГо

захисту населення Гадяцькоi Micbkoi територiальноi громади ктурбота) на

2022-2024 роки.
22) Про затвердження Програми розвитку мiсцевого самоврядУВання на

2022-2024 роки.
23) Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства

Гадяцькоi MicbKoT територiаrrьноi громадин а 2022-2024 роки.
24) Про затвердження програми охорони довкiлля та рацiонального

використання природних pecypciB Гадяцькоi MicbKoi територiа-гrьноI громади на

2022-2026 роки.
25) Про затвердженнrI Програми з благоустрою територiт Гадяцькоi мiськоi

територiа_гtьноi громади на 202-2024 роки.
26) Про затвердження Програми розвитку та вдосконапення мlського

пасажирського транспорту в MicTi гадячi на202-2024 роки.
27)про затвердження програми фiнансовоi пiдтримки комун€lльного

п iдпри ем ства <<Гадяч-житло >> на 2022 -2024 ро ки.

28) Про затвердження Програми фiнансовоi
виробничого управлiння житлово-комунаJIьного
2022-2024 роки.

пiдтримки Гадяцького
господарства на

29) Про затвердження Програми фiнансовоi пiдтримки

комун€Lльного пiдприемства <<KoMyHcepBic) на 2022,2024 роки.
30)про затвердження програми фiнансовот пiдтримки комун€tльного

пiдприсмства <Сарське) на 2022,2024 роки.
31) Про затвердження програми фiнансовоi пiдтримки комунЕLльного

мiського

пiдприсмства <,.Щобробуu на 2022-2024 роки.



32)Про затвердження Програми капiтального ремонту багатоквартирних
житлових будинкiв, гуртожиткiв, житлових будинкiв ОСББ, ХtБК
на 2022-2024 роки.

33) Про затвердження Програми створення та використання мiсцевого
матерiального резерву для запобiгання, лiквiдацii надзвичайних ситуацiй
техногенного i природного характеру та ix наслiдкiв у Гадяцькiй мiськiй
територiальнiй громадi на 2022 - 2024 роки.

З4) Про затвердження Програми ефективного управлiння майном
комун€lльноi власностi Гадяцькоi мiськоi територiальноi громади на 2022-2024

роки.
35) Про надання дозволу Комунzlльному пiдприсмству <<Гадяч-житло) на

передачу на баланс iндивiдуально визначеного майна KoMyHarrbнoмy
пiдприемству теплового господарства <<Гадячтеплоенерго).

3б) Про надання дозволу вiддiлу культури i туризму Гадяцькоi MicbKoi

ради на передачу в оренду комун€rльного майна.
З7) Про надання дозволу KoMyHarrbнoмy некомерцiйному пiдприсмству

<Гадяцький центр первинноТ медико-санiтарноi допомоги) Гадяцькоi MicbKoi

ради на передачу на баланс iндивiдуаrrьно визначеного майна Комунальному
некомерцiйному пiдприемству кГадяцька MicbKa центр€rльна лiкарня> Гадяцькоi
MicbKoi ради.

38) Про затвердження технiчноi документацiТ iз землеустрою щодо
встановлення меж земельноi дiлянки в HaTypi гр. Кобiзькiй Mapii Михайлiвнi, за
адресою: провулок Корзуна,617, село Сари.

39) Про затвердження технiчноi документацii iз землеустрою щодо
встановлення меж земельноi дiлянки в HaTypi гр. Боровковiй Свiтланi
Олексiiвнi, за адресою: вулиця Волгоградська,102-А, MicTo Гадяч.

40) Про затвердження технiчноi документацii iз землеустрою щодо
встановлення меж земельноi дiлянки в HaTypi площею 2,0958 гектара, земельна
частка (пай), гр. Павлюку Роману Миколайовичу.

41) Про затвердження технiчноi документацiТ iз землеустрою щодо
встановлення меж земельноТ дiлянки в HaTypi площею 1,6351 гектара, земельна
частка (пай), гр. Павлюку Роману Миколайовичу.

42) Про передачу в користування на умовах оренди земельноТ дiлянки
комунальноi власностi площею 2,95|9 гектара ФЕРМЕРСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВУ "ЮХИМЕ,НКО АГРО", яка розташована за адресою: вулиця
Героiв Майдану,72-В, MicTo Гадяч.

43) Про поновлення договору оренди землi площею 0,0422 гектара, гр.

Гафаровiй Свiтланi Гафiзiвнi, за адресою: вулиця Гагарiна, MicTo Гадяч.
44) Про надання дозволу гр. Афанасьеву Олександру Вiкторовичу на

розробку проскту iз землеустрою щодо вiдведення земельноТ дiлянки у
власнiсть орiентовною площею 0,0024 гектара, за адресою: площа Соборна,
MicTo Гадяч.

45) Про продовження договору оренди землi площею 0,0850 гектара, |р.
,Щддiченку Iгорю Володимировичу, за адресою: вулиця Ентузiастiв,14-А, MicTo
Гадяч.



46) Про надання дозволу ГА.ЩЯIФКОМУ ЖИТЛОВО - БУДIВЕЛЬНОМУ
КООПЕРАТИВУ J\b 1 на розробку проекту iз землеустрою щодо вiдведення
земельноi дiлянки у власнiсть, орiснтовною площею 0,0900 гектара, за
адресою: вулиця Лесi УкраТнки,20, MicTo Гадяч.

47) Про надання дозволу гр. Киричку Леонiду Миколайовичу на розробку
технiчноТ документацiТ iз землеустрою щодо встановлення меж земельноi
дiлянки в HaTypi орiентовною площею 0,0400 гектара, за адресою: вулиця
Енгельса,29 - А, MicTo Гадяч.

48) Про розробку проекту iз землеустрою щодо вiдведення земельноi
дiлянки, орiентовною площею 1,0590 гектара, з метою ii формування, яка

розташована в межах населеного пункту села Бутовичеське, на територiТ

залишаю за собою.

Мiський В.О. Нестеренко

ГадяцькоТ MicbKoT територiальноi громади.
49) Рiзне.
3. Контроль за виконанням

i*Y-ф


