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Україна
БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я
9 сесії міської ради VII  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 02.06.2016 р. №96 «Про створення робочої групи щодо вирішення питання по відведенні липневих вод на мостовому переході по вул..1 Таравня, (від вул. Прикордонна до Баки Кизи-Кермен) м.Берислав
від 15.06.2016р. №97 «Про створення комісії по прийманню-передачі житлового будинку, що розташований за адресою: м.Берислав, пров.Шкільний, 3 в управління ОСББ «Шкільний-2/16»
від 15.06.2016р. №98 «Про створення комісії по обстеженню земельних насаджень»
від 15.06.2016р. №99 «Про нагородження грамотою міського голови»
від 17.06.2016р. №100 «Про скликання позачергової 7 сесії міської ради VII скликання»
від 17.06.2016р. №101 «Про утворення робочої групи по підготовці питань що виносяться на розгляд позачергової 7 сесії міської ради VII скликання»
від 21.06.2016р. №102 «Про внесення змін до помісячного розпису»
від 23.06.2016р. №103 «Про внесення змін до помісячного розпису»
від 29.06.2016р. №104 «Про державну комісію на прийняття в експлуатацію газового конвертора»
від 29.06.2016р. №105 «Про закриття Бериславського дошкільного навчального закладу №3»
від 29.06.2016р. №106 «Про призначення відповідального за додаткову установку газового конвертора»
від 30.06.2016р. №107 «Про погодження місця тимчасової торгівлі овочами та фруктами»
від 01.07.2016р. №108 «Про створення комісії по прийманню-передачі житлового будинку №167 по вул.Херсонська в управління ОСББ «Альянс-167»
від 02.07.2016р. №109 «Про створення комісії по обстеженню земельних насаджень»
від 05.07.2016р. №110 «Про створення комісії на прийманню-передачі дитлового будинку, що розташований за адресою: м.Берислав, вул.Центральна ОСББ «Центральний 275»
від 06.07.2016р. №111 «Про створення комісії по обстеженню зелених насаджень»
від 06.07.2016р. №112 «Про створення комісії щодо розгляду питання впорядкування місць захоронення твердих побутових відходів»
від 06.07.2016р. №113 «Про проведення інвентаризації комунального майна міської територіальної громади»
від 07.07.2016р. №114 «Про створення комісії по розгляду питання щодо самовільного розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Берислав»
від 07.07.2016р. №115 «Про утворення робочої групи по підготовці питань, що виносяться на розгляд 8 сесії міської ради VII скликання»
від 07.07.2016р. №116 «Про скликання позачергової 8 сесії міської ради VII скликання»
від 08.07.2016р. №117 «Про створення комісії по обстеженню житлового будинку по вул. 1 Травня, 190»
від 08.07.2016р. №118 «Про створення комісії по обстеженню будівлі по вул.Луначарського, 10»
від 08.07.2016р. №119 «Про поховання трупу Золотарева М.»
від 11.07.2016р. №120 «Про поховання трупу невідомої особи»
від 12.07.2016р. №121 «Про уточнення кошторисних призначень»
від 14.07.2016р. №122 «Про виділення коштів»
від 15.07.2016р. №123 «Про створення комісії по обстеженню житлового будинку по вул.Смеричинського, 40»
від 15.07.2016р. №124 «Про створення комісії для обстеження земельної ділянки по вул. Слобідська, 14»
від 18.07.2016р. №125 «Про надання права користування автомобілем»
від 22.07.2016р. №126 «Про створення комісії для обстеження вигрібної ями по пров.Промисловий, 1»
від 22.07.2016р. №127 «Про створення комісії, щодо розгляду заяви гр.Плотніченка А.І., що мешкає за адресою м.Берислав, вул.. Пушкіна, 1»
від 26.07.2016р. №128 «Про утворення організаційного комітету з підготовки та відзначення Дня міста»
від 26.07.2016р. №129 «Про закриття Бериславського дошкільного навчального закладу №4»
від 26.07.2016р. №130 «Про створення комісії по перевірці отримання Правил благоустрою міста Берислав»
від 26.07.2016р. №131 «Про списання автозапчастин»
від 29.07.2016р. №132 «Про закриття Бериславського дошкільного навчального закладу №5»
від 02.08.2016р. №133 «Про створення комісії по прийманню-передачі житлових будинків,  що розташовані за адресою: м.Берислав, вул.Колгоспна, 44 вулюХерсонська, 171»
від 02.08.2016р. №134 «Про надання дозволу на проведення реалізації продуктів»
від 03.08.2016р. №135 «Про надання дозволу на проведення реалізації продуктів»
від 10.08.2016р. №136 «Про скликання 9 сесії міської ради 7 скликання»
від 10.08 .2016р. №137 «Про утворення робочої групи по підготовці питань, що виносяться на розгляд 9 сесії міської ради 7 скликання»





         Секретар міської ради                                       С.О.Лужецька

