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Карлівська  міська рада
Карлівського району
Полтавської області
Виконавчий комітет
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 19 грудня 2016 року                                                       № 228
  Про скликання  шістнадцятої
 сесії міської ради сьомого скликання
   
   На виконання плану роботи міської ради, керуючись ст.46,55, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", провести засідання 16 сесії міської ради сьомого скликання  29 грудня 2016 року о 13 годині в приміщенні залу засідань районної ради.
На розгляд сесії винести питання:
	Звіт міського голови за 2016 рік.
	Звернення Карлівської міської ради до Голови Карлівської районної ради та депутатського корпусу Карлівської районної ради
	Про  міський  бюджет на 2017 року.
	Про затвердження штатного розпису працівників апарату управління міської ради на 2017 рік.
	Про затвердження лімітів на використання паливно-мастильних матеріалів та енергоносіїв в установах, які фінансуються з міського бюджету.

Про оплату  праці міського голови
Про оплату праці першого заступника міського голови.
Про оплату праці заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів.
Про оплату праці секретаря ради.
	Про виділення коштів на фінансування оплачуваних громадських робіт.
	 Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Карлівка на 2017 рік.
	Про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та безпеки в м. Карлівка на 2017-2020 р.р.

 Про затвердження Програми реконструкції та капітального ремонту зовнішнього освітлення на 2017-2020 р.р.
Про затвердження Програми підтримки підприємств комунальної власності.
Про затвердження Програми  матеріального та морального заохочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів міста.
Про затвердження Програми охорони навколишнього  природного середовища.
	Про внесення змін до Програми підтримки військовослужбовців-учасників АТО.
	Про затвердження Програми організації утримання адресного господарства.

Про затвердження Програми  підтримки правопорядку, охорони прав та свобод громадян м. Карлівки.
Про затвердження Програми перевезення дітей.
	Про затвердження Програми підтримки громадської організації «Союз Чорнобиль».
	Про затвердження Програми розвитку інформаційного простору м. Карлівка на 2017-2020 р.р.

Про внесення доповнення до Програми розширеного доступу громадян до інформаційних ресурсів Інтернету в м. Карлівка.
Про внесення змін до Програми відзначення визначних дат, державних свят та Дня міста.
	Про затвердження програми накопичення матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру та їх наслідків у зимовий період на 2017 рік.

Про затвердження Програми підтримки міської футбольної команди та футбольних команд, які беруть участь у чемпіонаті з футболу Полтавської області.
	Про внесення  змін до Програми забезпечення окремих категорій громадян м. Карлівки безкоштовним перевезенням у міському автомобільному транспорті загального користування на 2017 рік.
	Про затвердження Положення про порядок акредитації  журналістів та інших працівників  засобів масової інформації у Карлівській міській раді.

Про дозвіл на розробку детального плану забудови по вул. Гурамішвілі.
Про погодження заяви про наміри будівництва свердловини «Полтавагазвидобування».  
	Розгляд заяв. 
Різне.
   На сесію запросити депутатів міської, районної рад, представників засобів масової  інформації, громадськості, керівників комунальних підприємств.


Міський голова                                      О.С.Наконечний
Милькова 21199


