
Порядок денний 

та регламент розгляду питань 

розширеного засідання виконавчого комітету 

Прилуцької міської ради 

від 13 серпня 2019 року 
08.30 сесійна зала міської ради 

№ Час Назва проекту рішення Доповідач 

1 08.30-

09.00 

Про підсумки виконання Програми 

економічного і соціального розвитку міста 

Прилуки за I півріччя 2019 року 

СИВЕНКО 

Олександр Іванович – заступник 

міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

ради 

2 09.00-

09.05 

Про погодження розміру батьківської плати 

та додаткових пільг по оплаті за навчання 

дітей у комунальних закладах 

спеціалізованої мистецької освіти міста 

Прилуки 

МОВЧАН 

Катерина Володимирівна – 

начальник відділу культури і 

туризму міської ради  

Запрошені: 

Компанець  

Ольга Миколаївна  директор 

Комунального закладу 

спеціалізованої мистецької 

освіти Прилуцька дитяча 

музична школа 

ім. Л.М.Ревуцького; 

Котеленець  

Ганна Миколаївна – головний 

бухгалтер Комунального закладу 

спеціалізованої мистецької 

освіти Прилуцька школа 

мистецтв 

3 09.05-

09.10 

Про відзначення обдарованих дітей та 

молоді сфери культури м.Прилуки 

МОВЧАН 

Катерина Володимирівна – 

начальник відділу культури і 

туризму міської ради 

4 09.10-

09.15 

Про призначення на посаду директора 

Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 імені Сергія Гордійовича 

Шовкуна Прилуцької міської ради 

Чернігівської області за результатами 

конкурсу 

 

ВОВК 

Сергій Михайлович – начальник 

управління освіти міської ради 

5 09.15-

09.20 

Про затвердження плану заходів із 

відзначення в місті Прилуки у 2019 році Дня 

Державного Прапора України та 28-ї річниці 

незалежності України 

ШКУРЕНКО 

Тетяна Михайлівна – заступник 

міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

ради 

УЗГОДЖУЮ 

Міський голова 

___________ О.М.ПОПЕНКО 

13.08.2019 



6 09.20-

09.25 

Про хід виконання рішення виконавчого 

комітету міської ради від 18 червня 2019 

року №217 “Про відзначення Дня 

Конституції України в місті Прилуки у 2019 

році” 

ШКУРЕНКО 

Тетяна Михайлівна – заступник 

міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

ради 

7 09.25-

09.30 

Про утворення місцевої комісії з 

використання у 2019 році субвенції з 

державного бюджету на забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа або 

призначення їм грошової компенсації та 

затвердження Положення про неї 

ШКУРЕНКО 

Тетяна Михайлівна – заступник 

міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

ради 

8 09.30-

09.35 

Про фестиваль творчості осіб з інвалідністю 

„Прилуки Fest” 

ШКУРЕНКО 

Тетяна Михайлівна – заступник 

міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

ради 

9 09.35-

09.40 

Про визначення відповідальних за 

зберігання протоколів зборів співвласників 

багатоквартирного будинку та розміщення 

інформації про рішення, прийняті такими 

зборами 

РОМАНЬКО 

Павло Миколайович – начальник 

відділу комунального 

господарства управління 

житлово-комунального 

господарства міської ради 

10 09.40-

09.45 

Про передачу, списання та оренду майна ЯЦЕНКО 

Олена Святославівна – 

начальник відділу комунальної 

власності міської ради 

Запрошений:  

Дубовик Олександр 

Олександрович – директор 

Прилуцького міського Будинку 

культури 

 

11 09.45-

09.50 

Про проведення Прилуцького 

міжрегіонального Воздвиженського ярмарку 

у   2019 році 

СИВЕНКО 

Олександр Іванович – заступник 

міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

ради 

 

12 09.50-

09.55 

Про провадження торговельної діяльності за 

межами торговельних приміщень на 

території об'єктів благоустрою міста 

Прилуки 

СИВЕНКО 

Олександр Іванович – заступник 

міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

ради 

 

13 09.55-

10.00 

Про затвердження протоколу №2 засідання 

конкурсного комітету Прилуцької міської 

ради з визначення пасажирських 

перевізників на міських автобусних 

маршрутах загального користування в 

м.Прилуки від 6 серпня 2019 року 

СИВЕНКО 

Олександр Іванович – заступник 

міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

ради 



14 10.00-

10.05 

Про розміщення зовнішньої реклами ТЕСЛЕНКО 

Віктор Михайлович – начальник 

управління містобудування та 

архітектури міської ради 

15 10.05-

10.10 

Про облаштування місця тимчасового 

паркування легкового автотранспорту 

ТЕСЛЕНКО 

Віктор Михайлович – начальник 

управління містобудування та 

архітектури міської ради 

16 10.10-

10.15 

Про нагородження КАСЬЯН 

Олег Борисович – начальник 

відділу по роботі з кадрами 

міської ради 

17 10.15-

10.20 

Про виділення коштів для преміювання КОСТЕЦЬКА 

Тетяна Валентинівна – 

заступник начальника 

управління  начальник 

бюджетного відділу фінансового 

управління міської ради 

 

18 10.20-

10.25 

Про виділення коштів для надання 

матеріальної допомоги 

КОСТЕЦЬКА 

Тетяна Валентинівна – 

заступник начальника 

управління  начальник 

бюджетного відділу фінансового 

управління міської ради 

19 10.25-

10.30 

Про виділення коштів для надання 

матеріальної допомоги за рахунок субвенції 

на виконання доручень виборців депутатами 

обласної ради 

КОСТЕЦЬКА 

Тетяна Валентинівна – 

заступник начальника 

управління  начальник 

бюджетного відділу фінансового 

управління міської ради 

20 10.30-

10.35 

Про виділення коштів за рахунок субвенції 

на виконання доручень виборців депутатами 

обласної ради 

КОСТЕЦЬКА 

Тетяна Валентинівна – 

заступник начальника 

управління  начальник 

бюджетного відділу фінансового 

управління міської ради 

21 10.35-

10.40 

Про виділення коштів КОСТЕЦЬКА 

Тетяна Валентинівна – 

заступник начальника 

управління  начальник 

бюджетного відділу фінансового 

управління міської ради 

 

Проекти рішень, які містять інформацію з обмеженим доступом 

 

22 10.40-

10.45 

Про взяття на квартирний облік, 

переведення в чергу громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов в 

першу чергу, унесення змін до облікової 

справи з квартирного обліку 

ГОРБАЧ 

Валентина Григорівна – 

начальник юридичного відділу 

міської ради 



23 10.45-

10.50 

Про приватизацію житлових приміщень ГОРБАЧ 

Валентина Григорівна – 

начальник юридичного відділу 

міської ради 
 

 

 

 


