
 

УКРАЇНА 

ЩАСЛИВЦЕВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ГЕНІЧЕСЬКОГО  РАЙОНУ  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

LХХХV  СЕСІЇ   VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

 від _31.01.2019 р._ №_1449_ 

 

Про  виділення  коштів  

Комунальній  установі  з  капітального    

будівництва  об’єктів  соціально-культурного 

 і  комунального  призначення  

Щасливцевської  сільської  ради 

 

            Розглянувши  заяву  начальника  Комунальної  установи  з  

капітального  будівництва  об’єктів  соціально-культурного  і  комунального  

призначення Щасливцевської  сільської  ради    В.  Г.  Мірошниченко про   

виділення   коштів   на  будівництво   вуличного   освітлення      від             

КТП -10/0,4 кВ № 732, виконавчого комітету Щасливцевської сільської рали  

за  адресою: Генічеський район, с. Генічеська Гірка, вул. 50 років Перемоги, 

вул. Сивашська, частини вул. Азовська, 1-6а,   вул. Виноградна, 2-65,  та на  

будівництво вуличного  освітлення   від  КТП -10/0,4 кВ № 732, виконавчого 

комітету Щасливцевської сільської рали  за  адресою: Генічеський район,        

с. Генічеська Гірка, частини вул. Азовська, від № 1 до вул. Полинової, 25,   

керуючись  статтею  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні»,  сесія  Щасливцевської  сільської  ради» 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Провести  будівництво вуличного освітлення від КТП -10/0,4 кВ № 732, 

виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради  за  адресою: 

Генічеський район, с. Генічеська Гірка, вул. 50 років Перемоги, вул. 

Сивашська, частини вул. Азовська, 1-6а, вул. Виноградна, 2-65,  та на  

будівництво вуличного освітлення від КТП -10/0,4 кВ № 732, виконавчого 

комітету Щасливцевської сільської рали  за  адресою: Генічеський район,  с. 

Генічеська Гірка, частини вул. Азовська, від № 1 до вул. Полинової, 25, за  

рахунок  коштів  сільського  бюджету. 

      2. Комунальну  установу  з  капітального  будівництва  об’єктів  

соціально-культурного  і   комунального  призначення Щасливцевської 

сільської  ради  визначити  замовником  будівництва  об’єктів, зазначених у 

пункті 1 цього  рішення. 



3.  Виділити  кошти  Комунальній  установі  з  капітального  будівництва  

об’єктів  соціально-культурного  і   комунального  призначення 

Щасливцевської сільської  ради  на  наступні  об’єкти: 

  -  «Будівництво вуличного освітлення від КТП -10/0,4 кВ № 732, 

виконавчого комітету Щасливцевської сільської рали  за  адресою:  

Генічеський район,          с. Генічеська  Гірка,  вул. 50 років Перемоги, вул. 

Сивашська, частини           вул. Азовська, 1-6а, вул. Виноградна, 2-65», у  сумі  

1 187 658 гривень; 

 - «Будівництво вуличного освітлення від КТП -10/0,4 кВ № 732, виконавчого 

комітету Щасливцевської сільської рали  за  адресою: Генічеський район,           

с. Генічеська Гірка, частини вул. Азовська, від № 1 до вул. Полинової, 25,» у  

сумі  1 499 152 гривень. 

        4.   Контроль  за  виконанням  покласти  на  постійну  депутатську  

комісію  з питань  бюджету,  управління  комунальною  власністю. 

 

 

 

 

 

    Сільський голова                                                           В. О. Плохушко  

 

 

 

 


