
вIJlьногIрський N{ Iськи й го"ttовд

розпорrrджЕння
19 квiтня 2022 року м.Вiльногiрськ Jф р- 8610lз-22

Про в}tесення змiц та доповIIення до розпорядження мiського голови
вiд 06 квiтня 2022 року Nр-72/0/3-22 <Про скликання чергового засiдання
викоЕIавI]ого KoMiTeTy ВiльгrогiрськоТ MicbKoT ради ЩнiпропетровськоI областi у
KBiT,r-ri 2022 року>

Вiдповiдно до р.5 Регламенту виконавчого KoMiTeTy ВiльногiрськоТ MicbKoT

Рали /.dнiпропетровськоТ областi, затвердженого рiшtенням виконавчого
комi,гету ВiльногiрськоТ MicbKoT ради fiнiпропетровськоТ областi
вiл 19.01.2022 р. Ng2l0l7-22 кПро затвердження регламенту виконавчого
KoMiTeTy ВiльногiрськоТ MicbKoT ради ЩнiпропетровськоТ областi), керуючись
ст.ст. 42,5l , 53 Закону УкраТни <Про мiсlIеве самоврядування в YKpaTHi>,

ЗоБоR'яЗУ[о:

1. Внести змiни та доповненнrI до розпорядження мiського голови
вiл 06 квiтt,tя 2022 року Nlр-72l0l3-22 <Про скликання чергового засiдання
виконавчого KoMiTeTy ВiльногiрськоТ мiськоI ради {нiпропетровськоТ областi у
квiт,гli 2022 року), а саме пункт З викласти в новiй редакцiТ:(3.1. Про заходи з гtiлготовки об'сктiв житJIово-комунального
господарства ,га соrtiальноТ сфери /1о роботи в осitлньо-зимовий перiод
202212023 poKiB.

3.2, Про виконання програми соцiально-економiчного та культурного
розвитку Вi.llьногiрськоТ MicbKoT територiальноТ громади за 2021 piK.

3.3. ГIро стан фir,rансово-бюджетrlоТ дисциплitли виконавчого KoMiTeTy
13i;rьr,lогiрськоТ MicbKoT ради /{нiпропетровськоТ областi за [ квартал 2022 року.

3.4. I'Ipo вrIесення змiн до MicbKoT цiльовоТ програми iнформатизацiТ т,а

еJlектроriного урядування ВiльrrогiрськоТ MicbKoT територiальноI громади на
2022 2026 роки, затвердженоТ рiшенням ВiльногiрськоI мiськоi ради
firliпроrrетровськоТ областi вiд 2З.12.2021 року JЮ640-23/VIII.

3.5. ГIро ]зIlесення змiн до MicbKoT lliльовоТ програми розвитку мiсцевого
самоврядуRаtIня ВiльногiрськоТ MicbKoT територiальноТ громади на 2022-2026



роки, затвердженоТ рiшенням ВiльногiрськоТ MicbKoT ради .ЩнiпропетровськОТ
областi вiд 2З ,12.2021 року N641-23/VIII

З.6, ГIро в}Iесення змil-t до MicbKoT цiльовоТ Програми пiдвищення

босздатностi, виконання мобiлiзацiйних заходiв, заходiв з територiальноТ

оборони, допризовноТ пiдготовки та призову громадян УкраТни на сТрОКОВУ

вiйськову службу до лав Збройних Сил УкраТни на 20t8-2022 роки;
З.7. Про стан фiнансово-бюджетноТ дисциплiни департаменту соцiально-

гуманiтарrrоТ полiтики ВiльногiрськоТ MicbKoi ради ЩнiпропетровськоТ облаСтi

за I квартал2022 року.
3.8, Про внесеIjня змiн до MicbKoT цiльовоТ Програми <Здоров'я населенНя

ВiльногiРськоТ MicbKoT територiальноТ громадИ на 2020-2024 роки)),
затвердженот рiшенням Вiльногiрськот MicbkoT Ради Щнiпропетровськот областi

вiд 1 9 грудtня 2019 року Ng 17 47 -7 б/ИI (iз змiнами).
З.9, I-Ipo уFIесення змiн до рiшення Вiльногiрськоi MicbKoT РаДИ

!,нiпропетровськоТ областi вiд 2З.12,202l року Ns659-23Л/III ,,ПРо бЮДЖеТ

ВiльногiрськоТ MicbKoT територiальноТ громади на 2022 piK;
3.10. Про ресстраrцiю гр. /{розла Володимира Григоровича помiчником

дiсздат,t1ОТ фiзичнОТ особИ ЩрозД Галини Станiславiвни, яка за станом здоров'я

не може самостiйно здiйснювати свот права та виконувати обов'язки.
3.1 1. Про стан фiнансово-бюджетноТ дисциплiни управлiння архiтекТУри,

кагliтального булiвништва та житлово-комунального господарства

ВiльногiрськоТ MicbKoT ради /{нiпропетровськоТ областi за I квартал2022 рОКУ.
3.|2, Про роботу дочiрнього пiдприсмства <}Килсервiс> комуналЬногО

пiдприемства <управляюча компанiя <}килкомсервiс> Вiirьногiрськот MicbkoT

ради l{нiпропетровськоТ областi за2021 piK.

3. 1 3. Про затверлження Акту приймання передачi iндивiдуальнО

визначеIJого рухомого майна, що належить до комунальноi власностi

ВерхньоднiпровськоТ MicbKoT ради .ЩнiпропетровськоТ областi в комун€Lльну

власttiсть I}iльногiрськоТ мiськоI територiальноТ громади ЩнiпропетровськоТ
обltас.гi на балагtс комунальноI,о пiдприсмства 1<вiльногiрський мiський центр

I1ервиннОТ медИко-санiтарrrоТ допомоги) ВiльногiРськоТ MicbKoT ради

fi Hi пропетровськоТ областi.
3.14. Про оформлення та видачу

на нерухоме майно, гараж J,I920

"С-оня.Iний" в м. Вiльrrогiрську.)

лублiката свiдоцтва про право власностi
секцiТ Nllа в гаражному кооперативi

2. Секре,гарю Вiльrrогiрськот MicbkoT Ради fiнiпропетровськот областi

олексанllру БоБоtшку довести дане розпорядження до вiдома членiв виконавчого

KoMiT.er.y' керiвникiВ вико}{авчиХ opl,aHiB ВiльногiРськоТ MicbKoT ради

/{lrirrpoгreтpoRcbкoT областi, керiвникiв гli7lгtрисмств, установ та органiзацiй
.гсриr.орiалыlоТ громади, меlJIканцiв,гериторiшrьноТ громади шJUIXoM оприлюднення

на оф i шi йному веб-сайr,i [3 irr ьногiрськот м icbkoT ради Щнi пропетровськот областi.

3. ItoHтpoJIb IIlo/{o виконаLIня цього розпорядження заJIишаю за собою.

lt4iсьr<ий гоJIова Володtимир ВАСИЛЕНКО


