Додаток
до розпорядження
від 14 травня №145/2021-р

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про
затвердження Програми забезпечення виконання повноважень щодо
реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення
відділом з питань обслуговування громадян, призначення та виплати
державних допомог, соціальної підтримки пільгових категорій громадян
та осіб з інвалідністю (Дунаївці) управління соціального захисту
населення Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації на
2021-2023 роки»
2. Про погодження звіту про виконання міського бюджету за І квартал
2020 року
3. Про надання дозволу на встановлення меморіальної плити на старому
єврейському кладовищі в с. Сокілець Дунаєвецького району
Хмельницької області
4. Про створення балансової комісії з аналізу фінансово-господарської
діяльності комунальних підприємств, установ та закладів Дунаєвецької
міської ради
5. Про створення робочої групи по вивченню законності при користуванні
надрами та випалюванні деревного вугілля на території Дунаєвецької
міської територіальної громади
6. Про укладення договорів доступу до об’єктів будівництва для
розміщення технічних засобів телекомунікацій
7. Про організацію роботи на території Дунаєвецької міської
територіальної громади щодо запобігання та протидії домашньому
насильству
8. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2021 року
9. Звіт про роботу позашкільних закладів Дунаєвецької міської ради за
2020 рік.
10.Звіт про роботу комунальної установи «Дунаєвецький міський центр
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Дунаєвецької міської
ради за 2020 рік.
11. Звіт про роботу комунальної установи Дунаєвецької міської ради
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» за 2020 рік
12. Про роботу закладів дошкільної освіти Дунаєвецької міської ради в
літній період 2021 року
13. Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження
місця проживання дитини Варфоломеева М.М., 18.08.2010 р.н., для його
тимчасового виїзду за межі України
14. Про розгляд заяви про надання дозволу на відмову від прийняття
спадщини малолітнім Магерою Я.І., 04.06.2009 р.н.

15. Про надання дозволу на оформлення договору купівлі-продажу
будинку, де зареєстровані та проживають малолітні Мединська С.О.,
18.10.2016 р.н. та Мединський М.О., 26.01.2020 р.н.
16. Про надання дозволу на цілодобове перебування малолітнього Ткачука
Б.О., 18.01.2012 р.н., на період літніх канікул у закладі, який здійснює
інституційний догляд і виховання дитини
17. Про надання дозволу на цілодобове перебування неповнолітнього
Кузяка М.В., 20.12.2006 р.н., на період літніх канікул у закладі, який
здійснює інституційний догляд і виховання дитини
18. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень
19. Про приватизацію об’єктів комунальної власності
20.Про перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування на території Дунаєвецької міської ради
21. Про розгляд заяви ФОП Ковальчук Т.О.
22. Про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі
23. Про надання дозволу на встановлення огорожі
24. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
25. Про затвердження висновку комісії та розгляд звернення ФОП
Огородніка В.О.
26. Про розгляд заяви ФОП Бабій А.М.
27. Про присвоєння поштової адреси
28. Про присвоєння поштової адреси
29. Про присвоєння поштової адреси
30. Про присвоєння поштової адреси
3 1. Про присвоєння пбштової адреси
32. Про присвоєння поштової адреси
33. Про виділення допомоги на поховання
34. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Дунаєвецької
міської ради від 18 березня 2021 р. №67 «Про виділення допомоги на
поховання»
35. Інші питання
36. Різне

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Катерина СІРА

