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ГРАФІК 

засідання постійних комісії міської ради  
восьмого скликання на І півріччя 2021 року  

 
№п/п Орієнтовна дата 

проведення  
Назва постійної комісії 

1. 01.02.2021 року Засідання постійної  комісії з питань 
агропромислового комплексу, земельних 
ресурсів, благоустрою та  екології  

2. 01.02.2021 року Засідання постійної  комісії  з питань 
планування, бюджету, фінансів, економіки, 
інвестицій та регуляторної політики 

3. 02.02.2021 року Засідання постійної  комісії з питань соціального 
захисту, медицини, торгівлі,  побутового 
обслуговування, освіти, культури, спорту, 
молодіжної політики, духовності, законності, 
захисту прав громадян, депутатської діяльності  
та  етики 

4. 02.02.2021 року Засідання постійної  комісії  з  питань 
транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, 
житлово - комунального  господарства, 
приватизації та власності 

4. 02.03.2021 року  Засідання постійної  комісії з питань 
агропромислового комплексу, земельних 
ресурсів, благоустрою та  екології  

5. 02.03.2021 року Засідання постійної  комісії  з питань 
планування, бюджету, фінансів, економіки, 
інвестицій та регуляторної політики 

6. 02.03.2021 року Засідання постійної  комісії з питань соціального 
захисту, медицини, торгівлі,  побутового 
обслуговування, освіти, культури, спорту, 
молодіжної політики, духовності, законності, 
захисту прав громадян, депутатської діяльності  
та  етики 

7. 02.03.2021 року Засідання постійної  комісії  з  питань 
транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, 
житлово - комунального  господарства, 
приватизації та власності 

8. 22.04.2021 року  Засідання постійної  комісії з питань 
агропромислового комплексу, земельних 
ресурсів, благоустрою та  екології  



9. 22.04.2021 року Засідання постійної  комісії  з питань 
планування, бюджету, фінансів, економіки, 
інвестицій та регуляторної політики 

10. 22.04.2021 року Засідання постійної  комісії з питань соціального 
захисту, медицини, торгівлі,  побутового 
обслуговування, освіти, культури, спорту, 
молодіжної політики, духовності, законності, 
захисту прав громадян, депутатської діяльності  
та  етики 

11. 22.04.2021 року Засідання постійної  комісії  з  питань 
транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, 
житлово - комунального  господарства, 
приватизації та власності 

12. 25.05.2021 року  Засідання постійної  комісії з питань 
агропромислового комплексу, земельних 
ресурсів, благоустрою та  екології  

13. 25.05.2021 року Засідання постійної  комісії  з питань 
планування, бюджету, фінансів, економіки, 
інвестицій та регуляторної політики 

14. 25.05.2021 року Засідання постійної  комісії з питань соціального 
захисту, медицини, торгівлі,  побутового 
обслуговування, освіти, культури, спорту, 
молодіжної політики, духовності, законності, 
захисту прав громадян, депутатської діяльності  
та  етики 

15. 25.05.2021 року Засідання постійної  комісії  з  питань 
транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, 
житлово - комунального  господарства, 
приватизації та власності 

 
 

Секретар міської ради                                                        Інна ГОМЕРСЬКА 


