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У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я   №20

29 серпня 2019  року

Про  стан  надходження платежів до
сільського  бюджету за використання
земель сільської ради  


     Керуючись статтею 28,33  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування в Україні»  заслухавши і обговоривши  інформацію головного  бухгалтера сільської ради Кияшко Р.С.  про  стан надходження   платежів  до  сільського бюджету за  використання  земель  сільської ради,  з метою наповнення бюджету, виконком  Куренівської сільської ради В И Р І Ш И В :

1.  Інформацію головного бухгалтера сільської ради  Кияшко Р.С.   прийняти до відома.

2. Головному  бухгалтеру  сільської ради Кияшко Р.С.  здійснювати  контроль за станом надходження платежів  до сільського бюджету.

3. Спеціалісту ІІ категорії, землевпоряднику  сільської ради Турчинській В.М..  проводити роботу  по забезпеченню ефективного та цільового використання всіх земель сільської ради та контролювати   терміни  дії договорів оренди землі.

 4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  залишаю за собою.




Сільський голова                                                                                                 М.С.Пипко
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У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я   №21

29 серпня 2019  року

Про відзначення на території сільської ради 
Дня партизанської слави



        Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови   М.С.Пипка    про  відзначення Дня партизанської слави  відповідно до пункту 3(б) статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради  ВИРІШИВ :


1. Інформацію сільського голови  Пипка М.С.  про  відзначення Дня партизанської слави  прийняти до відома.
2. Провести обстеження умов проживання ветерана війни, учасника партизанського руху Ткача Павла Кириловича,  з метою надання йому, при необхідності, відповідної допомоги.
3. Директору будинку культури Атаманенко Н.М. привести до належного санітарного стану підвідомчу територію та пам»ятник загиблим воїнам.
4. Провести 22 вересня  2019 року мітинг  біля пам"ятника загиблим воїнам. 
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.




   Сільський голова                                                                                  М.С.Пипко









   























