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22 червня 2020 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Bi",t ьнtlгiрськ N р-1 l210/3-20

про скликання чергового засijlаIlня виконавчоt,о koMiTeTy Вiльногiрськоi MicbkoT рали

.Щн iпропетровсько'i об:rастi у лиlrнi 2020 року

Вiлповiдно до с1,.ст. 42, 5l, 53 Закону Украiни <I1po мiсцеве
самоврядування в Украiнirr, р.5 Регламенту роботи викоllавчого KoMiTeTy

ВiльногiрськоТ MicbKoi ради firr ilIроlrе,гровськоi обласr,i, затвердженого

рiшенням виконавчого комi,гс,гу IJ ilrыrоl,iрс ькоi MicbKoT ради Дн iIlропетровськоi
областi вiд l5.09.20l0p. Л!35l <ГIро за,гверлження регламенту роботи
виконавчого KoMiTeTy Вiльногiрськоi MicbKoi ради ДнiпропетровськоТ областi в

новiй релакчii> (зi змiнами),

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХIllНЕ:

l. Скликати чергове засiдання виконавчого KoMiTeTy ВiльногiрськоТ
MicbKoT ради Щнiпропетровськоi областi у липнi 2020 року.

2, Чергове засiдаllIlя виконавl{ого KoMiтeTy ВiльногiрськоТ MicbKoi рали
!,нiпропетровськоТ областi llровсс,ги l5 липня 2020 року о l4. l5 год.
в залi засiлань викоtlавчоl,о KoMileTy Вi.lrьногiрськоi мiськоi ради
!нiпропетровськоi областi (I I поверх).

3. Визначити перелiк питань. якi передбачаеться винести на розгляд
виконавчого KoMiTeTy:

3.1. Про хiд виконання заходiв з пiдготовки об'сктiв житлово-
комунzчlьного господарства та соцiальноi сфери до роботи в осiнньо-зимовий
перiол 2020/202l року;

3.2. Про стан фiнансово-бюджетноi дисциплiни управлiння архiтектури,
капiтального будiвничтва та житлово-комунального господарства
ВiльногiрськоТ MicbKoi ради /llliпpoпeтpoBcbKoT областi за I пiврiччя 2020 року;

3.3. IIpo стан фiнансово-бюлжеr,ноi дисциtllliни виконавчого KoMiTeTy

ВiльногiрськоТ MicbKoi ради ДlIiпроllе,гровськоi областi за l пiврiччя 2020 року;



З.4. Про стан фirrаtrсово-бюлже,гноi l1исциплittи лепартаменту соцiально-
гуманiтарноТ полiтики ВiльногiрськоТ MicbKoT ради Днiпропе,гровськоТ областi
за I пiврiччя 2020 року;

З.5. Про стан виконавськоi дисцигt.ltiни та контролю за виконанням
документiв органiв влади вищоl о рiвrrя. розпоряджснь мiського голови. рiшень
ВiльногiрськоТ MicbKoT ра/lи l,а викоtlавчоI,о KoMiTeтy за I пiврiччя 2020 року;

3.6. Про затверllженllя llлану захолiв ulо/lо вiлзначення Дня !,ержавного
Прапора Украiни, f(ня незzurежt{осl,i Украiни та б4-Т рiчниrri Bi/t лня заснування
MicTa Вiльногiрськ у 2020 poui>.

4. Начальнику вiллi.lrу загал ьно-органiзацiй ного забезпечення
виконавчого KoMiTeTy Вiльногiрськоi мiськоi рали fiнiпропетровськоi областi
довести дане розпорядження до вiдома членiв виконавчого KoMiTeтy. керiвникiв
виконавчих органiв Вiльногiрськоi MicbKoi рали .Ц,нiпропетровськоТ областi,
керiвникiв пiдприсмств, установ та органiзацiй MicTa, мешканцiв MicTa ш;tяхом
оприлюднення на офiчiйному веб-сайтi Вiльногiрськоi MicbKoT ради
!,нiпропетровськоi областi,

5. KoHTpo;rb Illo,/lo t]икоIlаtlt|я llього розпоряджсllIIя за"Iиlllак) за собою.

мiський голова l].I-1. Василен ко


