РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
7 серпня 2018

м. Рубіжне

№ 26

Про скликання позачергової
п’ятдесят восьмої сесії міської ради
З метою виконання комплексу заходів, спрямованих на завчасне реагування на
загрозу виникнення надзвичайної ситуації, що може виникнути в наслідок небезпечної події,
яка може відбутися внаслідок відключення від електропостачання комунальних підприємств
«БТІ» та «РПУ ВКГ», на основі даних прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою
недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію, або пом'якшення її можливих
наслідків, на підставі пропозицій, що надійшли від виконавчих органів міської ради, та
рекомендації міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 07.08.2018 (протокол №14), також з метою вирішення невідкладних питань в
рамках реалізації Програми децентралізації теплопостачання в місті Рубіжне на 2018 рік,
затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 року 339/1, на підставі пропозицій, що
надійшли від депутатів міської ради в ході розгляду питань на засіданнях постійних комісій
міської ради, з урахуванням розділу VIII Регламенту міської ради сьомого скликання,
затвердженого рішенням міської ради від 17.12.2015 № 2/1, керуючись ч.2 ст. 19 Кодексу
цивільного захисту України, п.п. 8, 20 ч. 4 ст.42, ч. 10 ст. 46, ч.8 і ч.11 ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
ЗОБОВ'ЯЗУЮ:
1. Скликати 8 серпня 2018 року о 15-00 годині в малому залі засідань міської ради (3 поверх)
позачергову п’ятдесят восьму сесію міської ради.
2. Внести на розгляд позачергової п’ятдесят восьмої сесії міської ради наступні питання:








Про внесення змін до Програми фінансової підтримки житлово-комунального господарства
Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Рубіжанської міської
ради від 31.01.2018 № 42/6;
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на
2018 рік»;
Про затвердження розміру цільової соціальної матеріальної допомоги на встановлення
приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам населення міста Рубіжне;
Про затвердження розміру цільової соціальної матеріальної допомоги на встановлення
приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам населення міста Рубіжне;
Про передачу у постійне користування земельної ділянки комунальному підприємству «Бюро
технічної інвентаризації» Рубіжанської міської ради;
Про внесення змін до рішення Рубіжанської міської ради від 31.08.2016 №14/3 «Про надання
згоди на передачу об’єкта нерухомого майна у державну власність».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

С.І. Хортів

