ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Засідання виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради
Гуляйпільська міська рада
14.00

30 серпня 2018 року

1. Про організацію харчування дітей закладів дошкільної освіти та учнів
закладів загальної середньої освіти Гуляйпільської міської ради у 2018/2019
навчальному році.
Доповідає: Науменко В.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту
міської ради
2. Про затвердження режиму роботи закладів дошкільної освіти
Гуляйпільської міської територіальної громади у 2018/2019 навчальному
році.
Доповідає: Науменко В.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту
міської ради
3. Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення соціального захисту
бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в осінньозимовий період 2018 – 2019 років, у складних погодних умовах та під час
надзвичайних ситуацій.
Доповідає: Скрипак Ю.О. – директор КУ "Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг0 Гуляйпільської міської ради
4. Про затвердження акту приймання передачі основних засобів.
Доповідає: Скрипак Ю.О. – директор КУ "Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг0 Гуляйпільської міської ради
5. Про погодження режиму роботи.
Доповідає: Богданець Г.І. – начальник відділу житлово-комунального
господарства та комунальної власності міськвиконкому
6. Про дозвіл на видалення зелених насаджень.
Доповідає: Богданець Г.І. – начальник відділу житлово-комунального
господарства та комунальної власності міськвиконкому
7. Про припинення права власності внаслідок знищення майна.
Доповідає: Савицька О.А. – головний спеціаліст відділу містобудування,
архітектури, розвитку інфраструктури та інвестицій міськвиконкому
8. Про надання поштових адрес.
Доповідає: Савицька О.А. – головний спеціаліст відділу містобудування,
архітектури, розвитку інфраструктури та інвестицій міськвиконкому

9. Про легалізацію зайнятості населення та заробітної плати, активізацію
роботи по виявленню фактів використання праці неоформлених працівників
та порушень законодавства про працю.
Доповідає: Яковенко О.С. – начальник юридичного відділу міськвиконкому
10. Про дозвіл на розподіл та дарування часток в житловому будинку
(Пузанов).
Доповідає: Касьяненко О.В. – керуючий справами міськвиконкому
11. Про дозвіл на продаж ½ частини будинку.
Доповідає: Касьяненко О.В. – керуючий справами міськвиконкому
12. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на житловий
будинок.
Доповідає: Мінкіна Л.П. – керівник підрозділу КП "Імпульс" Пологівської
районної ради

