
УКРАЇНА 
Смо,1інська се,1ищна рада 

Маловисківського району Кіровоградської області 

РОЗПОРЯДЖЕНІ ІЯ 

С е.l1ннного го .l о ви 

Від 01 сер11ня 2018 року 

Про скликання чергового засідання викона~1 чо1 ·0 

комітету Смолінської селищної ради 

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 та статтею 53 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні » 

Скликати чергове засідання виконавчого комітету Смолінської селищної ради 

09 серпня 2018 року о 14-00 годині у приміщенні Смолінської селищної ради по 
вул. Ка-закова. 39 ·з наступнюt пере.1іко:v1 питань: 

1. (79) Про організацію відзначення на території Смолінській ОТГ 27-ї 
річниці Незалежності України та професійного свята Дня UJахтаря. 

/Допові ,1ас: ІІІевченко М.В ./ 

2. (80) Про створення розрахунково-аналітичної групи Смолінської селищної ланки 
територіальної підсистеми єдиної державної системи uив~льного захисту 

населення і територій. 

/ Доповідас: Бойко В.В ./ 

3. (81) Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 09.02.20 І 7 року № 4 
«Про затвердження складу ко'І-1ісії 3 проведення конкурсу на 3ам1щення посади 

керівника Смолінського селищного бу,1инку ку:1ьтури » 

До110ві,1ає: Нсхайчук О .О ./ 

4. (82) І Іро рО'ЗГ.lЯJ. 'Заяв що:ю ІІНJ.аІІІІЯ \І атсрі сLlЬІІОЇ J.ОПОМОП1 

/Допові,1ає: І kхайчук О . О. 

5. (83) Про розпорядження голови Кіровоградсько·1 ОДА від 03 серпня 2018 року № 574-
р «Про комісію з питань прийняття рішень що,10 визначення напрямів та об'єктів , на 

які у 2018 буде спрямовано субвенцію» 

/Доповідає: Нехайчук О.О ./ 

6. (84) Про розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 17 липня 2018 року No 531-р 
Про проведення XL Vlll-ro Всеукраїнського свята театра.1ьного мистецтва « Вересневі 
саМОЦВІТИ » . 

/)lопові ~ tа с: Нс:-.:а!ічук О.О. 1 



7. (85) Про розпорядження голови Кіровогра,:~ської ОДА ві,1 18 .1 ипня 2018 року N~ 533-р 
Про місячник знищення вогнищ американського б і.їого \1ете;1ика. амброзії 

полинол истої та повитиuі по:1ьової» . 

/ Доповідає: Нехайчvк О.О ./ 

8. (86) Про Розпорядже ння 1 ·0:юв11 Ма:юв1н:ківської Р ДЛ ві ,:.~, О 1.06.20 18 року No 179-
р «Про надання дозволуна розроб.1ення дета.1ьного плану територій за межами 

населеного пункту с.Березівка Маловисківського району» та Розпорядження 

голови Маловисківської Р ДА від О 1.06.2018 року № 180-р «Про надання дозволу 
на розроблення детального плану територій за межами населеного пункту 

смт.Смоліне Маловисківського району» 

І Цоповідає: Нехайчук О.О ./ 

9. (87) Про надання дозво.1у на ук.1а,-:t1:ння ,:юговору ку111в.11-продюку квартири 

/Дшюві,:.~ає: НехаІІЧ\ ' К О.О .1 

1 О. (88) Про розгляд заяви гр. Повшебної H.l. щодо надання доз во,1у на 

встановлення 

супутникової антени. 

/Доповідає: Нехайчук О.О ./ 

11.(89) Про розгляд листа ТОВ «ГУ ДЕКС ЕКОСЕРВІС » від 06 серпня 20 І 8року 
№226 

щодо погодження 11ін~ на пос.1уги з управ.~іння багатоквартирними бу 11инками 

по кожному жит:ювому будинку в С\П.С\10.1інс Ма.1овисківського району 

Кіровоградської обпасті. 

/ДоповіJ.ає: Цовгий В . М ./ 

12.(90) Про зобов· язання внесення зчін ;ю договорів 11а надання пос.1уги з 

управління багатоквартирнИ'\ІИ бу,1 инка\1И в оп.Сv10.1 іне Маловисківського 

району Кіровоградськоїоб~ас1і. 

І Допові,1ає: Нехайчук О.О. ' 

1,3 .(90) Про делегування повноважень діюч1и надзвичаинш протиепізоотичюи 
комісії при Маловисківській Р ДА щодо забезпечення благополуччя епізоотичної 

ситуаuії на території Смолінської ОТГ. 

/Доповідає: Нехайчук О.О ./ 

Різне. 

2. Копію ,:~ш-юго р(nпоря,1ження 

селищної ради .J.:1я виконання. 

Селищний го,1ова 

/% І ,І, -

справа:\111 в~конавчого КО\ІІтету 

І 
М.Ма1ура 

Ознайомлена: секретар виконавчого ко~і;:t11 1-Іехайчук О.О. a(tlf,,/od 

l 
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