
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

          14.07.2020 № 2                                          ХLVпозачергова сесія селищної
ради 
          смт Воскресенське                                восьмого скликання  

    Про внесення змін до заходів цільової соціальної
    програми « Безбар’єрна Воскресенщина»   на 2020 рік
                      
   Відповідно  до  пункту  22  статті  26,  статті  60  Закону  України  «  Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  рішення  №15 від  20.12.2019  року  ХL  позачергової
сесії  восьмого  скликання  «  Про  затвердження  цільової  соціальної  програми
«  Безбар’єрна  Воскресенщина»  на  2020  рік»  ,  враховуючи  пропозиції  та
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  цільової  соціальної     програми  «  Безбар’єрна
Воскресенщина»   на 2020 рік, виклавши їх у новій редакції (додаток ).

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

Селищний голова                                   Олександр ШАПОВАЛОВ

      



ПЕРЕЛІК

питань для розгляду на 45 позачерговій сесії селищної ради 8 скликання

14 липня 2020 року

1.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель селища Горохівка Воскресенської селищної ради Вітовського району 
Миколаївської області.

Доповідач:  Шаповалов О.М.,

                  Білозор Т.П., секретар селищної ради

2.Про внесення змін до заходів на 2020 рік до цільової соціальної програми    
« Безбар’єрна Воскресенщина» на 2020 рік

Доповідач:Білозор Т.П.,секретар селищної ради
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