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Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально - економічного
розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В., розглянувши листа
Новогуйвинського ВЖРЕКП №272 від 17.09.2018р., щодо скасування в п.2 першого
абзацу рішення 36-ї сесії сьомого скликання №763 від 28.09.2018 року «Про виділення
коштів на фінансову підтримку Новогуйвинського ВЖРЕКП», затвердження зведеного
кошторису на капітальний ремонт покрівлі буд.18 по вул..Перемоги в смт.Новогуйвинське
та виділення коштів на дані роботи.

Обговоривши дане питання, керуючись п.23 ст.26, п.2 ст.64 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні ”, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань
соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська
селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Скасувати перший абзац п.2 рішення №763 36-ї сесії сьомого скликання від 28.08.2018
року «Про виділення коштів на фінансову підтримку Новогуйвинського ВЖРЕКП».

2. Повернути кошти в сумі 50000,0 грн. (п’ятдесят тисяч грн..) в бюджет селищної ради та
направити їх на капітальний ремонт покрівлі в смт. Новогуйвинське по вул. Перемоги,18.
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3.Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта «Капітальний ремонт
покрівлі в смт.Новогуйвинське по вул. Перемоги,18» на суму 83878,35 в т.ч.ПДВ.

4. Надати дозвіл на попередню оплату ФОП Лугіна В.В. в розмірі 25000,00 грн. (двадцять
п’ять тисяч грн..) в т.ч ПДВ на виконання робіт «Капітальний ремонт покрівлі в
смт.Новогуйвинське по вул..Перемоги,18.

5. Внести зміни до Статуту Новогуйвинського ВЖРЕКП.

6.Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Тарасюк Т.В. провести
відповідні уточнення до селищного бюджету на 2018 рік.

7. Контроль даного питання покласти на начальника Новогуйвинського ВЖРЕКП
Корзуна В.Г. та заступника селищного голови Паньківа О.Б.

Селищний голова

З.Г. Гончаренко
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