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ПЕРЕЛІК 

РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ  2 СЕСІЄЮ 

ПОГРЕБИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ   РАДИ 

8  СКЛИКАННЯ   

      

                                                                2 сесія  8 скликання 

15 грудня  2020 року 

7 Про затвердження Положення про комісії Погребищенської міської ради 8 скликання 

8 Про затвердження персонального складу постійної комісії Погребищенської міської ради 

8 скликання з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, 

адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції 

9 Про затвердження персонального складу постійної комісії Погребищенської міської ради 

8 скликання з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку 

територіальної громади 

10 Про затвердження персонального складу постійної комісії Погребищенської міської ради 

8 скликання з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних 

відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр  

11 Про затвердження персонального складу постійної комісії Погребищенської міської ради 

8 скликання з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, 

підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, 

побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених 

пунктів 

12 Про затвердження персонального складу постійної комісії Погребищенської міської ради 

8 скликання з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами 

13 Про обрання голів постійних комісій 

14 Про затвердження плану заходів з реорганізації сільських рад та форм документів, 

необхідних для оформлення приєднання сільських рад до Погребищенської міської ради 

15 Про початок реорганізації Адамівської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

16 Про початок реорганізації Андрушівської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

17 Про початок реорганізації Бабинецької сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

18 Про початок реорганізації Білашківської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

19 Про початок реорганізації Борщагівської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

20 Про початок реорганізації Гопчицької сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

21 Про початок реорганізації Дзюньківської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

22 Про початок реорганізації Довгалівської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

23 Про початок реорганізації Збаржівської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

24 Про початок реорганізації Левківської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

25 Про початок реорганізації Мончинецької сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

26 Про початок реорганізації Морозівської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

27 Про початок реорганізації Новофастівської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

28 Про початок реорганізації Очеретнянської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

29 Про початок реорганізації Павлівської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

30 Про початок реорганізації Плисківської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

31 Про початок реорганізації Педосівської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 
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32 Про початок реорганізації Розкопанської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

33 Про початок реорганізації Саражинецької сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

34 Про початок реорганізації Спичинецької сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

35 Про початок реорганізації Сніжнянської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

36 Про початок реорганізації Станилівської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

37 Про початок реорганізації Старостинецької сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

38 Про початок реорганізації Надросянської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

39 Про початок реорганізації Черемошненської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

40 Про початок реорганізації Ширмівської сільської ради шляхом приєднання до 

Погребищенської міської ради 

41 Про створення фінансового управління Погребищенської міської ради  

 


