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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
 

01.10.2021                                         м. Лебедин                                        № 151-ОД 
 

Про скликання позачергової 

двадцять першої сесії Лебединської 

міської ради восьмого скликання 
 

Відповідно до пунктів 8, 20 частини четвертої статті 42, частин чотири, п’ять, сім 

статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи те що 

29.09.2021 сесія Лебединської міської ради восьмого скликання не відбулась, рішення 

розглянуті не були: 

1. Скликати позачергову двадцять першу сесію Лебединської міської ради восьмого 

скликання 05.10.2021 о 10 годині у приміщенні Лебединської міської ради за адресою: 

вулиця Сумська, 12, місто Лебедин, сесійна зала. 

2. На розгляд сесії винести питання: 

1) про внесення змін до рішення першого пленарного засідання другої сесії 

Лебединської міської ради восьмого скликання від 22.12.2020 № 42-МР «Про бюджет 

Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

2) про внесення змін до рішення сорок четвертої сесії Лебединської міської ради 

сьомого скликання від 21.12.2018 № 752-МР «Про Програму економічного і соціального 

розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 

програмні роки»; 

3) про внесення змін до рішення першого пленарного засідання другої сесії 

Лебединської міської ради восьмого скликання від 22.12.2020 № 49-МР «Про затвердження 

комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської 

територіальної громади на 2021рік»; 

4) про дострокове припинення повноважень депутата Лебединської міської ради 

восьмого скликання; 

5) інші питання. 

3. Організацію підготовки і проведення сесії, у зв’язку із відстороненням секретаря 

Лебединської міської ради Коваленка Д.А. від здійснення повноважень на займаній посаді, 

залишаю за собою. 

4. Забезпечити: 

1) начальнику загального відділу виконавчого комітету Лебединської міської ради 

Бондар Л.О. тиражування матеріалів сесії в необхідній кількості та необхідні умови для 

проведення сесії (приміщення, робота президії); 

2) начальнику відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету 

Лебединської міської ради Лахтар О.С. через засоби масової інформації доведення до відома 

населення інформації щодо часу і місця проведення сесії; 

3) начальнику відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

Лебединської міської ради Чумак С.В. присутність на засіданні сесії старост Лебединської 

міської територіальної громади. 
 

Міський голова Олександр БАКЛИКОВ 

 




