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Про скликання засідання  

виконавчого комітету  

Новоукраїнської міської ради 

 

 Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42, статті 53 Закону України  

"Про місцеве самоврядування в Україні":  

 

1. Скликати засідання виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради 

27 січня 2020 року о 14.00 год. в приміщенні виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради, за адресою: м. Новоукраїнка, вул. Покровська, 70. 

   

2. До порядку денного засідання внести питання: 

 

1) про затвердження звіту про роботу виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради за 2019 рік; 

2) про підсумки виконання бюджету Новоукраїнської  міської об'єднаної 

територіальної громади за  2019 рік; 

3) про виконання Стратегії розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної 

територіальної громади, Програми та Плану соціально-економічного та 

культурного розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної 

громади за 2019 рік; 

4) про затвердження плану виконання заходів Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік; 

5) про склад конкурсного комітету з проведення конкурсу міні-проектів 

розвитку Новоукраїнської територіальної громади "Влада і громада – разом!"; 

6) про підготовку та відзначення 76-ї річниці визволення м. Новоукраїнка 

та сільських населених пунктів Новоукраїнської ОТГ від фашистських 

загарбників; 

7) про звіти виконуючих обов’язки старост про підсумки розвитку 

територій за 2019 рік; 

8) про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до 

виконавчого комітету міської ради у 2019 році; 

9) про затвердження плану роботи міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2020 рік; 



10) про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та січень-

лютий 2021 року; 

11) про квартирний облік; 

12) питання опіки та піклування; 

13) розгляд заяв, клопотань (в разі надходження). 

 

3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Богдановій Л.М. довести дане розпорядження до відома членів виконавчого 

комітету Новоукраїнської міської ради та керівників виконавчих органів міської 

ради та інших зацікавлених осіб. 

 

4. Керівникам виконавчих органів забезпечити вчасну та якісну підготовку 

проектів рішень виконавчого комітету.  

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова                              О. Корінний 


