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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

3 позачергової сесії міської ради VІІІ скликання 

 

 
1. Про фінансово-бюджетні питання 

 

Доповідач: Міллер В. В., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради   

  1.1  Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 “Про 
бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік” 

(оприлюднено 04.02.2021) 

 

 

 1.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік" 

(оприлюднено 27.01.2021) 

 

 1.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про 
фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних 
підприємств Дніпровської міської ради" (оприлюднено 02.02.2021) 

 

 Доповідач: Павлюк Ю. О., директор департаменту інноваційного розвитку 
Дніпровської міської ради 

 

 1.4  Про затвердження договору гранту (оприлюднено 19.01.2021)  

 2. Про організаційні і кадрові питання 

 

  Доповідач: Санжара О. О., секретар Дніпровської міської ради  

 2.1  Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, 
загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих 
органів (оприлюднено 27.01.2021) 

 

 2.2  Про затвердження заступників міського голови та керуючого справами 
виконавчого комітету міської ради (оприлюднено 01.12.2020) 

 



 Доповідач: Кучеренко А. В., керуючий справами виконавчого комітету міської 
ради - директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів 
Дніпровської міської ради 

 

 2.3  Про утворення комісії міської ради з питань присвоєння звання “Почесний 
громадянин міста Дніпра” (оприлюднено 04.02.2021) 

 

 Доповідач: Пильченко А. О., директор департаменту торгівлі та реклами 
Дніпровської міської ради 

 

 2.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2020 № 92/55 "Про 
затвердження Порядку оплати за розміщення реклами на транспорті та в 
ліфтах житлових будинків комунальної власності у місті Дніпрі" 

(оприлюднено 28.01.2021) 

 

 2.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.02.2004 № 29/15 щодо 
Положення про порядок оплати за тимчасове користування місцями 
розташування рекламних засобів у місті Дніпрі (оприлюднено 28.01.2021) 

 

 2.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2013 № 44/43 "Про 
затвердження Правил благоустрою території міста Дніпра" 

(оприлюднено 28.01.2021) 

 

 


