
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

РІШЕННЯ

від 08 травня 2019 р.  №38                        ХХХІІІ   сесія  селищної ради

смт. Воскресенське                                     восьмого  скликання                

                                                                                                                                     

Про внесення змін до програм Воскресенської селищної ради 

та відповідних заходів до них

Відповідно  до   пункту  22  статті  26,  60  Закону  України  „Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  рішення  №2  від  27.12.2017  року  ХІУ
позачергової сесії восьмого скликання про затвердження програми "Розвитку
житлово-комунального  господарства,  благоустрою  населених  пунктів  на
території Воскресенскої селищної ради на 2018-2020роки, рішення № 6 від
27.12.2017  ХІV позачергової сесії восьмого скликання  "Про затвердження
програми "Розвитку фізичної культури і спорту по Воскресенській селищній
раді на 2018-2020 роки", рішення № 7 від 27.12.2017 року ХІV сесії селищної
ради восьмого скликання « Про затвердження селищної програми  Розвитку
культури і духовності по Воскресенській селищній раді на 2018-2020 роки",
рішення  №  8  від  15.12.2017  року  ХІІІ  сесії  селищної  ради  восьмого
скликання «  Про затвердження  програми  розвитку  освіти Воскресенської
селищної  ради  на  2017-2022  роки",  враховуючи  рекомендації  постійної
комісії з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності, селищна рада

 ВИРІШИЛА:

1.  Внести  доповнення  до  заходів  на  2019  рік  до   програми "Розвитку
житлово-комунального  господарства,благоустрою  населених  пунктів  на
території  Воскресенської  селищної   ради  на  2018-2020  роки",  доповнити
пунктом 6, а саме:



-  встановлення,  облаштування  ,реконструкція,  поточний  та  капітальний
ремонт зупиночних комплексів в населених пунктах Воскресенської селищної
ради: с. Пересадівка,  с. Калинівка, смт Воскресенське, с.Горохівка.

2.  Внести  зміни  до    програми  "Розвитку  фізичної  культури  і  спорту  по
Воскресенькій селищній раді на 2018- 2020 роки",а саме , пункт 14 розділу
"Фінансове забезпечення" викласти у наступній редакції

-  Забезпечити  асигнування  на  розвиток  фізичної  культури   і  спорту,
проведення  масових  фізкультурно-оздоровчих  і  спортивних  заходів,
придбання  необхідного  інвентарю,  спецодягу  та  взуття,  матеріалів  та
обладнання  та  утримання  і  відновлення  матеріально-спортивної  бази
селища (кубки, грамоти, подяки, медалі, призи, подарунки).

3.  Затвердити  програму  "  Розвитку  фізичної  культури  і  спорту  по
Воскресенській  селищній  раді  на  2018-2020  роки"  у  новій  редакції,  що
додається.

4.  Затвердити  заходи  на  2019  рік   до  Програми   розвитку  культури  і
духовності  по  Воскресенській  селищній  раді  на  2018-2020  роки,  що
додаються (додаток 1).

5.  Затвердити  заходи  на  2019  рік  до   Програми   розвитку  освіти
Воскресенської селищної ради на 2017-2022 роки,що додаються (додаток 2).

6. Затвердити заходи на 2019 рік до Цільової програми захисту населення і
територій   Воскресенської  селищної  ради  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 2018-
2020 роки, що додаються (додаток 3).

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності.

 

     Селищний голова                                                       О.ШАПОВАЛОВ


