
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

     Р І Ш Е Н Н Я

29.05.2020р.    №    5                                     XLIII       сесія  селищної ради  

смт Воскресенське                                     восьмого  скликання                

                                                                                                                                     

Про  внесення  змін  і  доповнень  до
заходів   на 2020 рік  та до програм
Воскресенської селищної ради 

Відповідно  до   пункту  22  статті  26,  статті  60  Закону України  "Про
місцеве самоврядування в Україні",  рішення № 2 від 27.12.2017 року ХІV
позачергової сесії восьмого скликання про затвердження програми "Розвитку
житлово-комунального  господарства,  благоустрою  населених  пунктів  на
території Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки", рішення № 11
від  13.03.2017  року  ХІV позачергової  сесії  восьмого  скликання  «  Про
затвердження  комплексної  програми  соціального  захисту  населення
"Турбота" на період до 2020 року», рішення № 3 від 27.12.2017 року ХІV
позачергової  сесії  восьмого  скликання  про  затвердження  програми
"Стабілізації  та  соціально-економічного  розвитку  території  Воскресенскої
селищної  ради  на  2018-2020  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  зміни  до   заходів  на  2020  рік  до   програми  "Розвитку
житлово-комунального  господарства,  благоустрою  населених  пунктів  на
території  Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки", а саме:

1.1. пункт 1 викласти в наступній редакції:

- утримання об'єктів  благоустрою населених пунктів  (Додаток 1).



2. Внести доповнення  до  програми "Розвитку житлово-комунального
господарства,  благоустрою населених  пунктів  на  території  Воскресенської
селищної  ради на  2018-2020 роки",   а  саме в  розділ  ІІІ  Основні  завдання
підпункт 3.5  доповнити наступним змістом:

- до об'єктів благоустрою населених пунктів належать: парки, сквери,
майданчики, пам'ятки культурної  та історичної спадщини, кладовища,
інші території загального користування  

3. Внести доповнення до заходів на 2020 рік до Комплексної програми
соціального захисту населення "Турбота" на 2020 рік , доповнити додатком
12, а саме:

-  Підтримка  людей  пільгової  категорії  під  час   виникнення
надзвичайного стану через коронавірусну хворобу  (COVID-19) на період
карантину (Додаток 2).

4. Внести доповнення до заходів на 2020 рік до програми "Стабілізації
та  соціально-економічного  розвитку  території   Воскресенської   селищної
ради на 2018-2020 роки", доповнити пунктом 9, а саме:

-  передача  міжбюджетного  трансферту  з  селищного  бюджету
районному  бюджету  для  забезпечення  виплати  сектором  освіти
одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування.

5.  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

проєкту рішення селищної ради

Про внесення змін і доповнень до заходів на 2020 рік до програм
Воскресенської селищної ради
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