
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

Р І Ш Е Н Н Я

 21.02.2020    №  4                                    ХLII  сесія  селищної ради

смт Воскресенське                             восьмого  скликання             

                                                                                                                                     

Про затвердження заходів   на 2020 рік 

до програм  Воскресенської селищної ради 

Відповідно  до   пункту  22  статті  26,статті  60  Закону  України  „  Про
місцеве самоврядування в Україні», рішення № 3 від 27.12.2017 року ХІУ
позачергової  сесії  восьмого  скликання  про  затвердження  програми
"Стабілізації  та  соціально-економічного  розвитку  території  Воскресенскої
селищної  ради  на  2018-2020  роки",  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 №38 від
08.05.2019 р.  ХІУ позачергової сесії восьмого скликання про затвердження
програми « Розвитку фізичної культури спорту по Воскресенській селищній
раді  на  2018-2020  роки»,  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 2020 рік до  програми "Стабілізації та
соціально-економічного розвитку території  Воскресенської  селищної   ради
на 2018-2020 роки", доповнити пунктами 5-7, а саме:

-  оплата  інформаційно-консультаційних  послуг  у  сфері  публічних
закупівель;



- співфінансування з селищного бюджету на виконання робіт по об'єкту
"Реконструкція  Воскресенської  ЗОШ  по  вул.  Горького,66  в  смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області;

- придбання оргтехніки, меблів, матеріалів для апарату управління.

2.  Внести  доповнення  до  заходів   на  2020  рік  до   програми  "Розвитку
житлово-комунального  господарства,  благоустрою  населених  пунктів  на
території  Воскресенскої  селищної  ради  на  2018-2020роки",   доповнити
пунктами 5-12, а саме:

-  придбання  ігрового  майданчику  для  облаштування  паркової  зони  в
с.Пересадівка;

- оплата послуг підприємству з регулювання чисельності диких тварин;

-  придбання  адресних  покажчиків  у  населенні  пункти  Воскресенської
селищної ради;

- придбання і встановлення огорожі дитячого майданчика "Чапаївський
дворик" в с. Пересадівка;

- придбання спортивного майданчика для підлітків та дорослих "Спорт-
Тайм" в смт Воскресенське;

- оплата за "Реконструкцію головної стели" в с.Калинівка;

-  оплата  за  облаштування  дитячого  майданчика  "Мрії  половівської
дітвори" в с.Калинівка;

-  придбання  колісного  екскаватора  та  ротарну  навісну  косарку  для
використання на території Воскресенської селищної ради.

3. Затвердити заходи на 2020 рік  до програми « Розвитку фізичної культури
спорту по Воскресенській селищній раді на 2018-2020 роки», що додаються
(додаток 1).

4. 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                                                 Олександр ШАПОВАЛОВ



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту рішення селищної ради

Про затвердження заходів   на 2020 рік до програм  Воскресенської

селищної ради

Підписи:

Секретар селищної ради  __________________________          Т.БІЛОЗОР

Керуюча справами

виконавчого комітету   ___________________________     В.ЧЕРНОВОЛ

Начальник фінансового відділу  ___________________       Ю.БЕЛЕВ'ЯТ

Головний бухгалтер                 _____________________        Н.ЧЕРНЕНКО

Юрисконсульт селищної ради  ____________________           О.САКУН

 Спеціаліст - бухгалтер       __________________________    Л.БУРЛАКА 
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