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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
(шістьнадцята  позачергова  сесія сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

   від 29 грудня   2016 року                                              м. Карлівка
  Про внесення  доповнення 
  до  міської програми розширення доступу 
  громадян до інформаційних ресурсів
  інтернету в м.Карлівка на 2016-2020 роки

       Заслухавши  інформацію начальника  відділу з питань архітектури будівництва та  житлово-комунального господарства міської ради Чередник Л.І, про необхідність    внесення  змін  та доповнення до Програми   розширення 
  доступу громадян до інформаційних ресурсів в м. Карлівка на 2016-2020
  роки,керуючись ст.. 26 ст.30   Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування  в 
  Україні ,” міська  рада
 
 ВИРІШИЛА: 
          
       1.Внести   доповнення  до міської  Програми  розширення   доступу
 громадян  до інформаційних ресурсів на 2016-2020 роки, затвердженої 
 рішенням  11 позачергової сесії міської ради  сьомого скликання від 13.09.2016 р.   
 а саме:  розділ «Обсяги та джерела фінансування Програми» викласти в такій 
 редакції :  «Виділити Карлівському виробничому управлінню житлово -
 комунального господарства    кошти в сумі 1000 грн. , для  виготовлення  
 та встановлення  аншлагів  на розміщення  Wi-Fi  в зоні парку «Дуби  черешчаті» 
 в місті Карлівка».  
 
         2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
 депутатську   комісію з питань бюджету, фінансів  та цін, соціального,
 культурного  розвитку  будівництва  та  підприємництва   (голова комісії
 В.В.Пиляй ).

              
  Міський голова                                                           О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
(шістьнадцята  позачергова  сесія сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

   від 29 грудня   2016 року                                              м. Карлівка
  Про внесення змін та  доповнення 
  до  міської  програми відзначення визначних
  дат, державних свят та Дня міста
  на 2016-2020 роки

               Заслухавши  інформацію начальника  відділу з питань архітектури будівництва та  житлово-комунального господарства міської ради Чередник Л.І, про необхідність    внесення  змін  та доповнення до Програми  відзначення визначних дат, державних свят та Дня міста в м. Карлівка на 2016-2020 роки, 
  керуючись ст.. 26 ст.30   Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування  в 
  Україні ,” міська  рада
 
 ВИРІШИЛА: 
          
       1.Внести   зміни та  доповнення  до міської  Програми  відзначення визначних 
 дат, державних свят та Дня міста в м. Карлівка на 2016-2020 роки,  затвердженої 
 рішенням  8 сесії міської ради  сьомого скликання від 15.07.2016 р.,   а саме: 
додаток № 1 «культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення 
Карлівською міською радою в 2017 році»  викласти в новій редакції :(додаток №1) 
 
         2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
 депутатську   комісію з питань бюджету, фінансів  та цін, соціального,
 культурного  розвитку  будівництва  та  підприємництва   (голова комісії
 В.В.Пиляй ).

              
  Міський голова                                                           О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
(шістьнадцята  позачергова  сесія сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

   від 29 грудня   2016 року                                              м. Карлівка
  Про внесення змін та  доповнення 
  до  міської  програми забезпечення
  громадян м.Карлівки безкоштовним 
  перевезенням у міському автомобільному
  транспорті загального користування на 2017 рік

               Заслухавши  інформацію начальника  відділу з питань архітектури будівництва та  житлово-комунального господарства міської ради Чередник Л.І, про необхідність    внесення  змін  та доповнення до Програми  забезпечення окремих категорій громадян м. Карлівки безкоштовним перевезенням у міському автомобільному транспорті загального користування на 2017 рік, керуючись             -ст.. 26 ст.  30   Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ,” міська  рада
  ВИРІШИЛА: 
 
       1.Внести   зміни та  доповнення  до міської  Програми  «Забезпечення окремих 
категорій громадян м. Карлівки безкоштовним перевезенням у міському 
автомобільному транспорті загального користування на 2016-2018 роки», 
затвердженої  рішенням  3 сесії міської ради  сьомого скликання від 29.01.2016 р.,   
а саме:  назву Програми замінити на програму «Забезпечення окремих 
категорій громадян м. Карлівки безкоштовним перевезенням у міському автобусі 
на 2017-2020 роки».
Розділ 4 «Фінансування програми» викласти в такій редакції :»Фінансування 
Програми в 2017 році проводиться за рахунок коштів міського бюджету в сумі-           
50 тис.грн», а далі за текстом. 

         2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
 депутатську   комісію з питань бюджету, фінансів  та цін, соціального,
 культурного  розвитку  будівництва  та  підприємництва   (голова комісії
 В.В.Пиляй ).

              
  Міський голова                                                           О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
(шістьнадцята  позачергова  сесія сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

   від 29 грудня   2016 року                                              м. Карлівка
  Про внесення змін та  доповнення 
  до  міської  програми підтримки
  військовослужбовців-учасників АТО
  на 2017 рік

               Заслухавши  інформацію начальника  відділу з питань архітектури будівництва та  житлово-комунального господарства міської ради Чередник Л.І, про необхідність    внесення  змін  та доповнення до Програми  підтримки військовослужбовців-учасників АТО на 2017 рік  керуючись ст.. 26 ст.30   Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування  в Україні ,” міська  рада

        ВИРІШИЛА: 
          
       1.Внести   зміни та  доповнення  до міської  Програми  підтримки 
 військовослужбовців-учасників АТО на 2017 рік,  затвердженої рішенням  57 
позачергової  сесії міської ради  шостого скликання від 03.04.2015 р.,   а саме:  
розділ 1.2 «Мета та основні завдання» , п.1.2.2.,викласти в такій редакції :
«Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам  АТО 
здійснюється виключно за місцем реєстрації, якщо реєстрація  місця проживання 
була проставлена у паспорті на момент призову до Збройних Сил України.
Військовослужбовці, які повернулися із зони АТО і отримали одноразову 
матеріальну допомогу мають право звернутися до міської ради для отримання 
допомоги на оздоровлення при наявності підтверджуючих документів з медичного 
закладу».
Розділ 2.4. «Джерела фінансування» п.2.4.1.,викласти в такій редакції : «Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків міського бюджету, передбачених на 2017 рік в  сумі 50 тис. грн..» а далі за  текстом.
         2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
 депутатську   комісію з питань бюджету, фінансів  та цін, соціального,
 культурного  розвитку  будівництва  та  підприємництва   (голова комісії
 В.В.Пиляй ).

              
  Міський голова                                                           О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
(шістьнадцята  позачергова  сесія сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

   від 29 грудня   2016 року                                              м. Карлівка
  Про внесення змін та  доповнення 
  до  міської  програми «Обдарована дитина»

               Заслухавши  інформацію начальника  відділу з питань архітектури будівництва та  житлово-комунального господарства міської ради Чередник Л.І, про необхідність    внесення  змін  та доповнення до Програми  «Обдарована дитина» на 2016-2017 роки,  керуючись ст.. 27 ст.30   Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування  в Україні ,” міська  рада

        ВИРІШИЛА: 
          
       1.Внести   доповнення  до міської  Програми  «Обдарована дитина»,  на 2016-
2017 роки,
затвердженої рішенням  3 сесії міської ради  сьомого скликання від 29.5.01.2016 р., 
а саме:  розділ IY «Фінансування» ,викласти в такій редакції :
«Фінансування Програми  в 2017 році проводиться за рахунок коштів міського бюджету в сумі -100 тис.грн.», а далі за текстом.
         2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
 депутатську   комісію з питань бюджету, фінансів  та цін, соціального,
 культурного  розвитку  будівництва  та  підприємництва   (голова комісії
 В.В.Пиляй ).

              
  Міський голова                                                           О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
(шістьнадцята  позачергова  сесія сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

   від 29 грудня   2016 року                                              м. Карлівка
  Про внесення доповнення 
  до  міської  програми «Підтримки
  інвестиційного іміджу м.Карлівка 
  на 2016-2017 роки»

               Заслухавши  інформацію начальника  відділу з питань архітектури будівництва та  житлово-комунального господарства міської ради Чередник Л.І, про необхідність    внесення  змін  та доповнення до Програми  «Підтримки інвестиційного іміджу м. Карлівка на 2016-2017 роки»,  керуючись ст.. 27 ст.30   Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування  в Україні ,” міська  рада

        ВИРІШИЛА: 
          
       1.Внести   доповнення  до міської  Програми  «Підтримки інвестиційного 
іміджу м. Карлівка на 2016-2017 роки»,затвердженої рішенням  12 чергової  сесії
міської ради  сьомого скликання від 12.10.2016 р., а саме:  розділ 5 «Ресурсне
забезпечення » ,викласти в такій редакції: «Фінансування Програми  в 2017 році 
проводиться за рахунок коштів міського бюджету в сумі -7 тис.грн.», а далі за 
текстом.
         2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
 депутатську   комісію з питань бюджету, фінансів  та цін, соціального,
 культурного  розвитку  будівництва  та  підприємництва   (голова комісії
 В.В.Пиляй ).

              
  Міський голова                                                           О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
(шістьнадцята  позачергова  сесія сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

   від 29 грудня   2016 року                                              м. Карлівка
  Про внесення доповнення 
  до  міської  програми «Підтримки
  студентської молоді на 2017-2021 роки»
  

               Заслухавши  інформацію начальника  відділу з питань архітектури будівництва та  житлово-комунального господарства міської ради Чередник Л.І, про необхідність    внесення  змін  та доповнення до Програми  «Підтримки студентської молоді на 2017-2021 роки»,  керуючись ст.. 27 ст.30   Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування  в Україні ,” міська  рада

        ВИРІШИЛА: 
          
       1.Внести   доповнення  до міської  Програми  «Підтримки студентської молоді 
на 2017-2021роки», затвердженої рішенням  14 позачергової  сесії міської ради 
сьомого скликання від 18.11.2016 р., а саме:  розділ IY «Фінансування » ,викласти 
в такій редакції :«Фінансування Програми  в 2017 році проводиться за рахунок 
коштів міського бюджету в сумі -15 тис.грн.», а далі за текстом.
         2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
 депутатську   комісію з питань бюджету, фінансів  та цін, соціального,
 культурного  розвитку  будівництва  та  підприємництва   (голова комісії
 В.В.Пиляй ).

              
  Міський голова                                                           О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
(шістьнадцята  позачергова  сесія сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

   від 29 грудня   2016 року                                              м. Карлівка
  Про внесення доповнення 
  до  міської  програми «Забезпечення лікарів
  Карлівської  центральної районної лікарні 
  міста Карлівка службовим житлом
  на 2016-2017 роки»
  

               Заслухавши  інформацію начальника  відділу з питань архітектури будівництва та  житлово-комунального господарства міської ради Чередник Л.І, про необхідність    внесення  змін  та доповнення до Програми  «Забезпечення лікарів Карлівської центральної районної лікарні міста Карлівка службовим житлом на 2016-2017 роки»,  керуючись ст.. 27 ст.30   Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування  в Україні ,” міська  рада

        ВИРІШИЛА: 
          
       1.Внести   доповнення  до міської  Програми  «Забезпечення лікарів 
Карлівської центральної районної лікарні міста Карлівка службовим житлом на 
2016-2017 роки», затвердженої рішенням  14 позачергової  сесії міської ради 
сьомого скликання від 18.11.2016 р., а саме:  розділ 7 «Напрями діяльності та 
заходи Програми » ,викласти в такій редакції :«Фінансування Програми  в 2017 
році проводиться за рахунок  коштів міського бюджету в сумі -550 тис.грн».
         2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
 депутатську   комісію з питань бюджету, фінансів  та цін, соціального,
 культурного  розвитку  будівництва  та  підприємництва   (голова комісії
 В.В.Пиляй ).

              
  Міський голова                                                           О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
( шістьнадцята  сесія сьомого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 січня  2016 року	м. Карлівка                    Про затвердження  Програми                                                                                  «Шкільний автобус» на 2017 рік.
         Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши та обговоривши програму «Шкільний автобус» на 2017 рік, враховуючи  висновки та рекомендації постійної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити  Програму «Шкільний автобус» на 2017 рік.
        2.Виділити кошти з міського бюджету  в   сумі 170 тис.грн. для реалізації Програми.
        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та цін, соціального, культурного  розвитку  будівництва та підприємництва (голова комісії В.В.Пиляй).




  Міський голова                                              О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
( шістьнадцята  сесія сьомого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 січня  2016 року	м. Карлівка                    Про затвердження  Програми                                                                                  «Підтримки міської футбольної команди                                                                           та футбольних команд, які беруть участь                                                                              у чемпіонаті футболу Полтавської області                                                                             на 2017-2020 роки»
         Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши та обговоривши програму «Підтримки міської футбольної команди та футбольних команд, які беруть участь у чемпіонаті футболу Полтавської області на 2017-2020 роки», враховуючи  висновки та рекомендації постійної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити  Програму «Підтримки міської футбольної команди та футбольних команд, які беруть участь у чемпіонаті футболу Полтавської області на 2017-2020 роки»
        2.Начальнику фінансово-  господарського відділу  передбачити фінансування  даної Програми.
        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та цін, соціального, культурного  розвитку  будівництва та підприємництва (голова комісії В.В.Пиляй).




  Міський голова                                              О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
( шістьнадцята  сесія сьомого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 січня  2016 року	м. Карлівка                    Про затвердження  Програми                                                                                    «Матеріальне, моральне заохочення                                                                      працівників загальноосвітніх навчальних                                                                   закладів міста Карлівка на 2017 рік»
      Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши та обговоривши програму «Матеріальне, моральне заохочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів міста Карлівка на 2017 рік»», враховуючи  висновки та рекомендації постійної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити  Програму «Матеріальне, моральне заохочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів міста Карлівка на 2017 рік».           
       2. Виділити кошти з міського бюджету  в   сумі 40 тис.грн. для реалізації Програми.
        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та цін, соціального, культурного  розвитку  будівництва та підприємництва (голова комісії В.В.Пиляй).




  Міський голова                                              О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
( шістьнадцята  сесія сьомого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 січня  2016 року	м. Карлівка                    Про продовження терміну  Програми                                                                                    «Підтримки правопорядку, охорони                                                                                   прав і свобод громадян м. Карлівка                                                                                  на 2017-2020 роки»
      Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши та обговоривши програму «Підтримки правопорядку, охорони прав і свобод громадян міста Карлівка на 2017-2020 роки», враховуючи  висновки та рекомендації постійної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:

        1. Продовжити термін  Програми «Підтримки правопорядку, охорони прав і свобод громадян міста Карлівка на 2017-2020 роки ».  
         2.Начальнику фінансово-  господарського відділу  передбачити фінансування  даної Програми.
        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та цін, соціального, культурного  розвитку  будівництва та підприємництва (голова комісії В.В.Пиляй).




  Міський голова                                              О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
( шістьнадцята  сесія сьомого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 січня  2016 року	м. Карлівка                    Про продовження терміну  Програми                                                                                    «Організації утримання адресного                                                                           господарства м. Карлівка  на 2017-2020 роки»
      Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши та обговоривши програму «Організації утримання адресного господарства  міста Карлівка на 2017-2020 роки», враховуючи  висновки та рекомендації постійної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:

        1. Продовжити термін  Програми «Організації утримання адресного господарства  міста Карлівка на 2017-2020 роки».
        2.Начальнику фінансово-  господарського відділу  передбачити фінансування  даної Програми.
        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та цін, соціального, культурного  розвитку  будівництва та підприємництва (голова комісії В.В.Пиляй).




  Міський голова                                              О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
( шістьнадцята  сесія сьомого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 січня  2016 року	м. Карлівка                    Про продовження терміну  Програми                                                                                    «Розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Карлівка на 2017-2020 роки»
      Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши та обговоривши програму «Розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Карлівка на 2017-2020 роки», враховуючи  висновки та рекомендації постійної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:

        1. Продовжити термін  Програми «Розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Карлівка на 2017-2020 роки».
        2.Начальнику фінансово-  господарського відділу  передбачити фінансування  даної Програми.
        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та цін, соціального, культурного  розвитку  будівництва та підприємництва (голова комісії В.В.Пиляй).




  Міський голова                                              О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
( шістьнадцята  сесія сьомого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 січня  2016 року	м. Карлівка                    Про продовження терміну  Програми                                                                                    «Підтримки Карлівської районної                                                                           організації «Союз Чорнобиль »на 2017 рік
      Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши та обговоривши програму «Підтримки Карлівської районної організації «Союз Чорнобиль »на 2017 рік, враховуючи  висновки та рекомендації постійної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:

        1. Продовжити термін  Програми «Підтримки Карлівської районної організації «Союз Чорнобиль» на 2017 рік.
        2.Начальнику фінансово-  господарського  відділу  передбачити фінансування  даної Програми.
        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та цін, соціального, культурного  розвитку  будівництва та підприємництва (голова комісії В.В.Пиляй).




  Міський голова                                              О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
(шістьнадцята  позачергова  сесія сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

   від 29 грудня   2016 року                                              м. Карлівка
  Про внесення доповнення 
  до  міської  програми «Забезпечення                                                                          
  окремих категорій громадян м. Карлівка                                                       
  безкоштовним перевезенням у міському                                                                       
  автомобільному  транспорті загального                                                              
  користування  на 2016-2018 роки»
  
               Заслухавши  інформацію начальника  відділу з питань архітектури будівництва та  житлово-комунального господарства міської ради Чередник Л.І, про необхідність    внесення  змін  та доповнення до Програми  «Забезпечення окремих категорій громадян м. Карлівка безкоштовним перевезенням у міському автомобільному  транспорті  загального   користування  на 2016-2018 роки»,  керуючись ст.. 27 ст.30   Закону України  “Про  місцеве  самоврядування  в Україні ,” міська  рада

        ВИРІШИЛА: 
          
       1.Внести  зміни та  доповнення  до міської  Програми  «Забезпечення окремих 
категорій громадян м. Карлівка безкоштовним перевезенням у міському 
автомобільному  транспорті  загального   користування  на 2016-2018 роки», 
затвердженої рішенням  3  сесії міської ради сьомого скликання від 29.01.2016 р.,
а саме: назву Програми замінити на програму  «Забезпечення окремих категорій
громадян м. Карлівка безкоштовним перевезенням у міському автобусі на 2017-
2018 роки».
Розділ 4 «Фінансування програми» викласти в такій редакції :«Фінансування 
Програми  в 2017році проводиться за рахунок  коштів міського бюджету в сумі –
50 тис.грн», а далі за текстом.
         2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
 депутатську   комісію з питань бюджету, фінансів  та цін, соціального,
 культурного  розвитку  будівництва  та  підприємництва   (голова комісії
 В.В.Пиляй ).

              
  Міський голова                                                           О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
( шістьнадцята  сесія сьомого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 січня  2016 року	                                            м. Карлівка   

Про продовження терміну дії міських
цільових Програм  на 2017-2020 роки                                                                                   

       Заслухавши  інформацію начальника  відділу з питань архітектури будівництва та  житлово-комунального господарства міської ради Чередник Л.І, про необхідність  продовження   терміну дії міських цільових Програм  на 2017-2020 роки»,  керуючись ст.. 27 ст.30   Закону України  “Про  місцеве  самоврядування  в Україні ,” міська  рада    
ВИРІШИЛА:

        1. Продовжити термін дії міських цільових Програм на 2017-2020 роки, а саме : 
- Програму  організації утримання адресного господарства міста Карлівка ,
- Програму  підтримки Карлівської районної організації «Союз Чорнобиль»
- Програму  розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Карлівка,
- Програму підтримки правопорядку, охорони прав і свобод громадян м. Карлівка,
- Програму охорони навколишнього природного середовища Карлівської міської ради.
        2.Начальнику фінансово- господарського  відділу  передбачити фінансування  даних Програм.
        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та цін, соціального, культурного  розвитку  будівництва та підприємництва (голова комісії В.В.Пиляй).



  Міський голова                                              О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
( шістьнадцята  сесія сьомого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 січня  2016 року	м. Карлівка                    Про затвердження  Програми                                                                                 «Накопичення  та використання                                                                        матеріального резерву для запобігання,                                                                       ліквідації надзвичайних ситуацій                                                                          природного характеру та їх наслідків                                                                                      в зимовий період 2016-2017 року».                                                                                   
      Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши та обговоривши програму ««Накопичення  та використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій природного характеру та їх наслідків в зимовий період 2016-2017 року», враховуючи  висновки та рекомендації постійної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити  Програму «Накопичення  та використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій природного характеру та їх наслідків в зимовий період 2016-2017 року». 
       2. Начальнику фінансово-  господарського  відділу  передбачити фінансування  даної Програми.
        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та цін, соціального, культурного  розвитку  будівництва та підприємництва (голова комісії В.В.Пиляй).



  Міський голова                                              О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
( шістьнадцята  сесія сьомого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 січня  2016 року	м. Карлівка                    Про затвердження  Програми                                                                                  переведення адміністративної будівлі                                                                           міської ради на альтернативний вид                                                                              палива на2017-2020 роки.

         Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши та обговоривши програму «Переведення адміністративної будівлі міської  ради на альтернативний вид палива на 2017-2020 роки» , враховуючи  висновки та рекомендації постійної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити  Програму «Переведення адміністративної будівлі міської  ради на альтернативний  вид палива на 2017-2020 роки»» на 2017-2020 роки.
        2. Начальнику фінансово-  господарського  відділу  передбачити фінансування  даної Програми.
        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та цін, соціального, культурного  розвитку  будівництва та підприємництва (голова комісії В.В.Пиляй).




  Міський голова                                              О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
( шістьнадцята  сесія сьомого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 січня  2016 року	м. Карлівка                    Про затвердження  Програми                                                                                                  « Реконструкції та капітального                                                                                ремонту системи зовнішнього                                                                                 освітлення на 2017-2020 роки»                                                                              

         Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши та обговоривши програму «Реконструкції та капітального  ремонту  системи зовнішнього  освітлення на 2017-2020 роки» , враховуючи  висновки та рекомендації постійної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити  Програму «Реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього  освітлення на 2017-2020 роки» 
        2. Начальнику фінансово-  господарського  відділу  передбачити фінансування  даної Програми.
        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та цін, соціального, культурного  розвитку  будівництва та підприємництва (голова комісії В.В.Пиляй).




  Міський голова                                              О.С.Наконечний
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КАРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Карлівського району
Полтавської області
( шістьнадцята  сесія сьомого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 січня  2016 року	м. Карлівка                    Про затвердження  Програми                                                                                                  « Основні заходи профілактики                                                                                        та боротьби зі сказом на 2017-2020 роки»                      

         Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши та обговоривши програму «Основних заходів профілактики та боротьби зі  сказом  на 2017-2020 роки» , враховуючи  висновки та рекомендації постійної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити  Програму «Основні заходи  профілактики та боротьби зі  сказом  на 2017-2020 роки»  
        2. Начальнику фінансово- господарського  відділу  передбачити фінансування  даної  Програми.
        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та цін, соціального, культурного  розвитку  будівництва та підприємництва (голова комісії В.В.Пиляй).




  Міський голова                                              О.С.Наконечний






























