
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

П Р О Є К Т     Р І Ш Е Н Н Я

від   _29 травня  2020 року    №                    XLIII   чергова    сесія  
смт Воскресенське                                   селищної ради   восьмого  скликання  
                                                                                                                                     

Про  внесення  змін  і  доповнень  до
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 № 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",  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 пункт 1
замінити на:

-  утримання  працівників  з  благоустрою  сіл.  Виконавцем  вказаного
завдання визначити Воскресенське  ККП та ЖКП "Калина" (Додаток 1).

2. Внести доповнення  до заходів на 2020 рік до  програми  "Розвитку
житлово-комунального  господарства,  благоустрою  населених  пунктів  на
території  Воскресенської  селищної  ради  на  2018-2020  роки",  доповнити
пунктом 13, а саме:

-  до об'єктів благоустрою населених пунктів належать: парки,  сквери,
майданчики, пам'ятки культурної  та історичної спадщини, кладовища,
інші території загального користування  (Додаток 1)



3.  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

Підписи:

Секретар селищної ради __________________________          ТетянаБІЛОЗОР

Керуючий справами

виконавчого комітету___________________________ Валентина ЧЕРНОВОЛ

Начальник фінансового відділу  ___________________       Юлія БЕЛЕВ'ЯТ

Головний бухгалтер             _____________________        Наталія ЧЕРНЕНКО

Начальний юридичного відділу  ____________________           Олена САКУН

 Спеціаліст - бухгалтер       __________________________    Лілія БУРЛАКА 
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