вIльногрський мrський головА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
19 квiтня 2022 року

м.Вiльногiрськ

Nч р-85/0lЗ-22

Про внесення змiни та доповнення до розпорядження мiського голови вtд 12
квiтня 2022 року J\Ъ p-78l0l3-22 <Про скликання пленарного засiдання
тридцятоi черговоi cecii Вiльногiрськоi MicbKoT ради Кам'янського району
.Щнiпропетровськоi областi восьмого скJIикання)>

Вiдповiдно до п.8 ч.4 ст.42, ч. 4, 5 ст.46, ч. 8 ст. 59 Закону Украiни <<Про
мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, ст. 22 Регламенry Вiльногiрськоi MicbKoi
ради Кай'янського району ,Щнiпропетровськоi областi VШ скликання,
затвердженого рilттенням Вiльногiрськоi MicbKoi ради .Щнiпропетровськоi
областi вiд 10 грулня 2020 року J\Ь06-02Л/III <Про затвердження регламенту
ВiльногiрськоТ MicbKoT ради Кам'янського району .Щнiпропетровськоi областi
VПI скликання)>>, виходячи та дiючи викJIючно в iHTepecax Вiльногiрськоi
MicbKoi територiальноТ громади,

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:
1. Внести змiни та доповнення до розпорядження мiського голови вiд 12
квiтня 2022 року JФ р-78l0lЗ-22 <Про скJIикання пленарного засiдання тридцятоТ

черговоi cecii Вiльногiрськоi мiськоi ради Кам'янського

району
п.3
у новiй
.ЩнiпропетровськоТ областi восьмого скликаннялl, d саме викласти

релакuiТ:

(3.1. Про виконання програми соцiально-економiчного та культурного

розвитку MicTa за 2021 piK.

З.2. Про унесення змiн до Регламенту Вiльногiрськоi MicbKoi ради

Кам'янського району .ЩнiпропетровськоТ областi VШ скликання,
затвердженого рiшенням Вiльногiрськоi MicbKoi ради !нiпропетровськоТ

областi вiд 10 грудня 2020 року Ns06-02Л/Ш.
3.3. Про безоплатну передачу майна (автомобiль УАЗ-3962, державний
номер АЕ б857 EI,2002 року випуску), що н€uIежить до комунальноi власностi
Вiльногiрськоi MicbKoi територiальноi громади ДнiпропетровськоТ областi.
З.4. Про скасування рiшення Вiльногiрськоi MicbKoT ради
,ЩнiпропетровськоТ областi вiд 03 березня 2022 року Jф 818-27/VШ <Про

заборону продажу ЕLпкогольних напоiв та речовин, вироблених на спиртовiй
ocHoBi на територii Вiльногiрськоi MicbKoi територiальноТ громади.)>
3.5.
передачу на правi господарського вiдання окремого
iндивiдуа_шьно визначеного майна комун€tльноi власностi Вiльногiрськоi MicbKoi
територiальноi |ромади комун€rльному пiдприсмству <Управляюча компанiя
<Жилкомсервiс> Вiльногiрськоi MicbKoT ради ЩнiпропетровськоТ областi.
3.6.
передачу на правi господарського вiдання окремого
iндивiду€ulьно визначеного майна комун€tльноi власностi Вiльногiрськоi MicbKoT

Про

Про

територiальноТ громади комун€Lпьному

пiдприемству

ВiльногiрськоТ MicbKoi ради,.Щнiпропетровськоi областi.

З.7. Про

передачу

на правi

<<Енергоефект>>

господарського вiдання окремого

iндивiдуально визначеного майна комун€LпьноТ власностi ВiльногiрськоТ MicbKoi
територiальноi громади дочiрньому пiдпри€мству <Жилсервiс>> комун€tльного
пiдприемства <<Управляюча компанiя <<Жилкомсервiс> Вiльногiрськоi MicbKoi
ради Щнiпропетровськоi областi.
3.8.
передачу на правi господарського вiдання окремого
iндивiдуzlпьно визначеного майна комун€tльноi власностi ВiльногiрськоТ MicbKoi
територiальноi |ромади комун€rльному пiдприемству <<Управляюча компанiя
<<Жилкомсервiс>> Вiльногiрськоi MicbKoT ради Щнiпропетровськоi областi.>>

Про

2. Головному спецiалiсту з питань ради виконавчого

KoMiTeTy
ВiльногiрськоТ мiськоi ради .Щнiпропетровськоi областi Чезловiй Ю.А. довести
дане розпорядження до вiдома депутатiв ВiльногiрськоТ MicbKoi ради
Кам'янського району .ЩнiпропетровськоТ областi, керiвникiв виконавчих
органiв Вiльногiрськоi мiськоI ради ,ЩнiпропетровськоI областi, керiвникiв

пiдприемств, установ та органiзацiй MicTa, мешканцiв MicTa шляхом
оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Вiльногiрськоi MicbKoT ради

Щнiпропетровськоi областi.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження заlrишаю за собою.

мiський голова

Володимир ВАСИЛЕНКО

