
Красноградська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31 травня 2022 року Красноград                  № 65

Про скликання ХХХV сесії
міської ради VІІІ скликання

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року
№ 64⁄2022 «Про введення воєнного стану в Україні», статі 9 Закону України «Про
правовий режим воєнного стану», статей 46, 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:

1. Скликати ХХХV сесію Красноградської міської ради VІІІ скликання
14 червня 2022 року о 8.30 годині.

Пленарне засідання ради провести в залі засідань приміщення «Земської
управи».

2. До проекту порядку денного ХХХV сесії міської ради VІІІ скликання
внести такі питання:

1. Про затвердження стратегії розвитку Миколо – Комишуватської гімназії
Красноградської міської ради Харківської області на 2022 – 2025  роки.

Доповідає: Антоніна БРУСНІЦИНА - директор Миколо – Комишуватського
ліцею Красноградської міської ради.

2. Про формування мережі закладів освіти Красноградської міської ради на
2022 – 2023 роки.

Доповідає: Антоніна ТУРОВА — начальник відділу освіти Красноградської
міської ради.

3. Про внесення змін до Положення про платні послуги Комунального
некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня».

Доповідає: Ганна ВАСЕНКО — директор Комунального некомерційного
підприємства «Красноградська центральна районна лікарня».

 4. Про затвердження статуту Красноградського комбінату комунальних
підприємств в новій редакції.

 Доповідає: Юлія ГЛАДКОВА — начальник відділу комунального майна
Красноградської міської ради.

5. Про прийняття майна Красноградського комбінату комунальних
підприємств із спільної власності територіальних громад міста, сіл та селищ
Красноградського району у комунальну власність Красноградської
територіальної громади.
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Доповідає: Юлія ГЛАДКОВА — начальник відділу комунального майна
Красноградської міської ради.

6. Про прийняття об’єкта нерухомого майна Красноградського комунального
підприємства «Водоканал» із спільної власності територіальних громад міста, сіл
та селищ Красноградського району у комунальну власність Красноградської
територіальної громади.

Доповідає: Юлія ГЛАДКОВА — начальник відділу комунального майна
Красноградської міської ради.

7. Про прийняття майна Красноградського підприємства теплових мереж із
спільної власності територіальних громад міста, сіл та селищ Красноградського
району у комунальну власність Красноградської територіальної громади.

Доповідає: Юлія ГЛАДКОВА — начальник відділу комунального майна
Красноградської міської ради.

8. Про прийняття майна амбулаторії загальної практики – сімейної медицини
с. Миколо-Комишувата із спільної власності територіальних громад міста, сіл та
селищ Красноградського району у комунальну власність Красноградської
територіальної громади.

Доповідає: Юлія ГЛАДКОВА — начальник відділу комунального майна
Красноградської міської ради.

9. Про прийняття індивідуально визначеного майна із спільної власності
територіальних громад міста, сіл та селищ Красноградського району у
комунальну власність Красноградської територіальної громади.

Доповідає: Юлія ГЛАДКОВА — начальник відділу комунального майна
Красноградської міської ради.

10. Про прийняття прав засновника та майна Комунального підприємства
технічної інвентаризації «Інвентаризатор».

Доповідає: Юлія ГЛАДКОВА — начальник відділу комунального майна
Красноградської міської ради.

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 листопада 2021 року №
1713-VIІІ «Про затвердження Положення про зміст, опис та порядок
використання символіки Красноградської територіальної громади».

Доповідає: Катерина ЄНІНА — секретар ради.
12. Про затвердження Положення про відділ оборонної, мобілізаційної

роботи та цивільного захисту Красноградської міської ради.
Доповідає: Тетяна КОЧУРА  — головний спеціаліст сектору цивільного

захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами.

13. Про встановлення надбавки за вислугу років Красноградському міському
голові.

Доповідає: Оксана ГАЛЕЙ — начальник відділу кадрової роботи
Красноградської міської ради.

14. Про встановлення земельного сервітуту частини земельної ділянки.
Доповідає: Дмитро МУЖЕВСЬКИЙ – начальник відділу земельних відносин

міської ради.
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15. Про встановлення земельного сервітуту частини земельної ділянки.
Доповідає: Дмитро МУЖЕВСЬКИЙ – начальник відділу земельних відносин

міської ради.
Різне.
3. Відділу організаційного забезпечення та контролю міської ради (Катерина

ГАЛУЩАК) довести дане розпорядження до відома депутатів міської ради та
мешканців міста шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті міської ради.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова Світлана КРИВЕНКО


