
                                                                                                                                                                                                           

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Двадцять третя сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

26 січня 2022 року                                                                                                № 5

Про внесення змін до Програми благоустрою 

населених пунктів територіальної громади

Диканської селищної ради на 2022 - 2024 роки

Керуючись  пунктом  22  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні», 

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  до  Програми  благоустрою  населених  пунктів

територіальної  громади  Диканської  селищної  ради  на  2022  -  2024  роки,

затвердженої  рішенням  двадцять  першої  сесії  Диканської  селищної  ради

восьмого скликання від 16 грудня 2021 року № 23 (зі змінами), а саме: розділ 1

«Паспорт  Програми  благоустрою  населених  пунктів  територіальної  громади

Диканської селищної ради на 2022-2024 роки» та додаток «ЗАХОДИ з розвитку

благоустрою населених пунктів Диканської територіальної громади» викласти в

новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з

питань  з  фінансів,  бюджету,  планування  соціально-економічного  розвитку,

підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Селищний голова                                             Сергій ДАВИДЕНКО



Додаток 

до рішення двадцять третьої сесії 

Диканської селищної ради 

восьмого скликання 

від 26 січня 2022 року № 5

1. Паспорт

Програми благоустрою населених пунктів територіальної громади

Диканської селищної ради на 2022-2024 роки

 (Нова редакція)

1. Ініціатор  розроблення

програми
Виконавчий комітет Диканської селищної ради

2. Розробник програми Виконавчий комітет Диканської селищної ради

3. Замовник

(відповідальний

виконавець) програми

Виконавчий комітет Диканської селищної ради

4. Учасники

(співвиконавці) програми

Відділ  благоустрою  виконавчого  комітету

Диканської селищної ради

5. Строк  виконання

програми
2022-2024 роки

6. Перелік  бюджетів,  які

беруть  участь  у

виконанні програми

Бюджет  Диканської  селищної  територіальної

громади, обласний бюджет Полтавської області,

кошти підприємств, інші джерела фінансування

не заборонені законодавством

7. Загальний  обсяг

фінансових  ресурсів

необхідний  для

реалізації програми,

у тому числі:

  2022 - 13 349,0 тис.грн.

  2023 -   8     873,9   тис.грн.  

  2024 -   9     311,4   тис.грн.  

  Всього: 31 534,3 тис.грн.

кошти   бюджету

Диканської  селищної

територіальної громади:

  2022 -  13 149,0 тис.грн.

  2023 -    8     873,9   тис.грн.  

  2024 -    9     311,4   тис.грн.  

кошти  обласного

бюджету:   2022 -  200,0 тис.грн.

кошти підприємств  -

інші  джерела

фінансування  не

заборонені

законодавством

 -


