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БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
6  сесії міської ради   7   скликання



Про розпорядження міського голови, видані в міжсесійний період

Розглянувши розпорядження міського голови, видані в міжсесійний період, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити розпорядження міського голови, видані в міжсесійний період: 
·	Від 26.04.2016 № 70 Про  відзначення в місті Дня Перемоги.
·	Від 27.04.2016 № 71 Про уточнення кошторисних призначень. 
·	Від 04.05.2016 № 72 Про внесення змін до помісячного розпису.
·	Від 04.05.2016 № 73 Про створення конкурсної комісії для відбору суб'єктів оціночної діяльності на території м. Берислава.
·	Від 11.05.2016 № 74 Про внесення змін до помісячного розпису.
·	Від 12.05.2016 № 75  Про визначення відповідальної особи за застосування електронного цифрового підпису та переліку осіб, яким надається право застосування  ЕЦП в Бериславській міській раді.
·	Від 13.05.2016 № 76 Про погодження місця тимчасової торгівлі фруктами та овочами.
·	Від 13.05.2016 № 77 Про уточнення кошторисних призначень.
·	Від 13.05. 2016 № 78 Про створення комісії по передачі з балансу міської ради на баланс КП “ Бериславська ЖЕК-1” адміністративних будівель та споруд  по  вул. Луначарського,21  м.  Берислав.
·	Від 17.05.2016 № 79 Про відрядження вихователя Трусило І.О.
·	Від 17.05.2016 № 80 Про внесення змін до помісячного розпису.
·	Від 19.05.2016 № 81 Про внесення змін до помісячного розпису.
·	Від 20.05.2016 № 82 Про створення комісії  по прийманню - передачі житлових будинків, що розташовані за адресою: м. Берислав вул. Леніна,289, вул. Леніна,291, вул. Кірова,19а в управління ОСББ “ Надія-3.”.
·	Від 20.05.2016 № 83 Про створення комісії по прийманню — передачі житлових будинків, що розташовані за адресою: м. Берислав вул. Урицького,10, вул. Леніна,216 в управління ОСББ “ Світанок — 10216”.
·	Від 20.05.2016 № 84 Про створення комісії по передачі буд.4 по вул. Бєлгородська в      м. Бериславі в управління ОСББ “ Бєлгородська-4”.
·	Від 20.05.2016 № 85 Про заохочення вихователя дошкільного навчального закладу       № 3. 
·	Від 26.05.2016 № 86 Про поховання трупу.
·	Від 27.05.2016 № 87 Про уточнення кошторисних призначень.
·	Від 27.05.2016 № 88 Про внесення змін до помісячного розпису.
·	Від 27.05.2016 № 89 Про проведення облаштування дитячих майданчиків.
·	Від 27.05.2016 № 90 Про надання права користування автомобілем.
·	Від 31.05.2016 № 91 Про списання автозапчастин.
·	Від 31.05.2016 № 92 Про відзначення в місті Міжнародного Дня захисту дітей.
·	Від 02.06.2016 № 93 Про створення комісії по обстеженню зелених насаджень.
·	Від 02.06.2016 № 94 Про скликання 6 сесії міської ради.
·	Від 02.06.2016 № 95 Про утворення робочої групи по підготовці питань, що виносяться на розгляд 6 сесії міської ради 7 скликання.
·	Від 02.06.2016 № 96 Про створення робочої групи щодо вирішення питання по відведенню ливневих вод на мостовому переході по вул. 1 Травня ( від вул. Прикордонна до Балки Кизи — Кермен) м. Берислав.



         Міський голова                                      О.М. Шаповалов

