
УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  11 жовтня 2022 року                                                             № 93

Про внесення змін до рішення ХХV сесії Дергачівської міської ради
VІІІ  скликання від 22 лютого 2022 року № 3007-10 «Про  внесення
доповнень  до  програми  соціально-економічного  та  культурного
розвитку  Дергачівської  міської  ради  на  2022  –  2024  роки  (нова
редакція),  затвердженої  рішенням ХХІІІ сесії  Дергачівської  міської
ради VІІІ скликання від 25 січня 2022 року № 2717-4»

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  11  березня

2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у

період  воєнного  стану»,  враховуючи  особливості  воєнного  стану,  введеного

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного

стану в Україні», керуючись  частиною шостою ст.  59 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести  зміни  до  рішення  ХХV  сесії  Дергачівської  міської  ради  VІІІ

скликання від 22 лютого 2022 року № 3007-10 «Про внесення доповнень до

програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку  Дергачівської

міської ради на 2022 – 2024 роки (нова редакція), затвердженої рішенням ХХІІІ

сесії  Дергачівської  міської  ради  VІІІ  скликання  від  25  січня  2022  року

№ 2717-4», виклавши абзац третій пункту 1 рішення у новій редакції:

«№ п/п» - «4.13»; «Заходи» - «Послуги по створенню візуалізації об’єктів

інфраструктури  Дергачівської  міської  територіальної  громади  за  адресами:

Харківська область, Харківський район, вул. Сумський шлях, 79Б, Харківська

область, Харківський район, вул. 1 Травня, 4»; «Відповідальний виконавець» -

«Дергачівська  міська  рада»;  «Об’єм  очікуваного  фінансування,  тис.  грн»  -

«100,0»;  «Джерела  та  очікуваний  обсяг  фінансування,  тис.  грн»  «2022  р.»  -

«100,00».



2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника

міського голови Костянтина ЛИЗЛОВА.

Міський голова                                                                  Вячеслав ЗАДОРЕНКО
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