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до розпоряд1!{ення голови
райопт;ло! дерэкавно! адпл|н|страц!'[
в!д 23 травяя 2014 рок1у !\} 246

Б|дпов|дно до отатт! 6 3акону !кра!ни <|1ро дорожн!й рух>, отатей 6, 39
закону укра]ъи (|{ро м1спев| дерясавн! адм|н|отраш!'{>, [|орядку та умов надання
субвенц|! з дер)кавного бтод:кету м1сцевипц бтоджетам на бул|внит]тво,

реконспр1кш!ю. ремонт !а утримання вулишь ! лор!г комунально[ власнос':| 1

населених пунктах' затверд)кено1о постановото 1{аб|нету \4|н!стр|в !кра'тни
в|д 19 с1чня 2011 роц !\о 52 (у редакц|! постанови 1{аб|нету \4!н|стр|в !кра|ни
в|д 29 лтотого 2012 року '\э 235)' розпоряд'(ення гопови {арк|всько! обласно|
державно} адм1н|страш1| в!д 13 нервня 2014 року )\го 277 <|{ро внесент:я зм|н до
Розпорядження голови обласно] державнот адм|н1страц1| в|д 15 щавня 2014

року Ф 188> та р|лленгтя 9угу!всько| районно| ради в|д 15 липня 2014 року
внести до розпоряд)кення голови районно! державно! адм|н|страц|!
в!д 23 травня 2014 року }хгэ 246 <[1ро визначення замовником роб|т з
б1л!вништва. реконс:рукш|!. ремон'у та )тримання в5лишь 1лор|г ком5нально|
власност1 у населених пунктах чуцтвського району та одер)кувачем
бтоджетних котпт|в, як1 пропону1оться для ф1нансування за рахунок субвенш|| з

державного бтоджец м1сцевим бтод:кетам у 2014 роц1> так| зм|ни:
1. викпасти пункт 1 у так!й редакц||:

<<1. Бизначити замовником роб|т з бул|внит]тва, реконструкл!!. ремонт) та

утриманн'{ вулиць | дор1г комунально1 власност! у населених пунктах
9уц!вського району:

1) [лркбу автомоб1льних дор1г у {арк|вськ!й област] _ на об'сктах, що
розтатпован!: смт йалин|вка, бул|вництво тРотуаРу по вул' 1катенка;
смт 8веденка, вул. |1ольова в1д буд. }|! 9 до буд. .)\го 26; с. 1ернова, вул. 3елена
в|д буд. .}|р 2 до буд. }[э 8; смт Ё{овопокровка, вул. Фотровського;

2) !{аоцпн| с|льоьк|, селищн! ради на в|дпов1днт,тх Бб'ектах:
{каловську селищну раду _ смт 9каловське, вул. )1ен{на;

\4осьпан|вську с|льську раду' с. \4осьпанове, вул. йатер|снка;
,т1еб'язьку с|льську раду _ с. ,[еб'яже, вул. 1 1равття;

8еликобабнанську с1льську ралу _ о. [{|щане, вул. Арап|вка;
1{оробонкинську с1льську раду с. коробочкине, вул. }1{овтнева;
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1{ам'яноярузьку с|льську раду - с. 1{ам'яна 9ругц вул' (адова>'

2. 8иклаоти пункт 3 у так1й редакц|! та ввокати його пунктом 4:

<4. Б|дд|лу 
_|нфраструкцри 

районно1 дер:кавно! адм|н|отрац1|

(Фнищенко }Ф.8.):
4.1. Ёадавати до '{епартаменц 

житлово-кощ/напъного господарства та

розвитку 1нфраструкцри )(арк1всько] обласно! державно! адм|н|отрац|! зв|т про

""*'р'"''"й "ф""ш;т 
та виконання роб|т з буд|вництва, реконсрукш|!'

ремонц та утримання вулиць | дор|г комунально| власност! 9уц!всъкого

р,и'ну, ,"редба''ених в пункт| 1 даного розпорядя(ення щом|сяця до 5 чис[а

протягом 2014 рокт.
4.2. [1ро виконання розпорядження |нформувати голову районно1 державнот

адм1н|страц!1 через сектор контро]т]о аттарац рйонно! дер>кавно{ адм|н1страц|!

до 15'01.2015 року>.
3. ,{оповнити розпорядження пунктом 3 даного зм|сц;

<3. Рекомендувати виконавчим ком|тетам с]льських та селищцих рад

надавати до в|дд|лу |нфраструкт1ри районно] дер>тсавно{ адм|н|страц!! зв|т про

,йр'"'',"' "у6""ф; '' "'.'"^"'" роб|т з буд1вництва, реконструкц1!'

ремонц та утримання вулиць | дор|г коьтунально| власноот1 у в|дпов|дних

,'"",,",'', пунктах 9угу|всъкого району щом|сяця до 1 нисла протягом

2014 року.>.
4. } .,'"'ц 

= 
,'щевикладеним пункт 4 ввакати в!дпов|дно пунктом 5 '

11ерш-:ий заступнцк голови

районно| дер:тсавно! адм!н|страц|! к).к. вАРжв'|нов


