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Б|дпов|дно до статг1 6 3акону !кра!ни <|{ро доро>кн!й р1э<>, статей 6,39
3акону 9кра!ни <||ро м1сцев| державн1 адм1н|страц|!>, |{орядч та рлов надання
оубвенц|! з дер)кавного бтоджец м1сцевим бтодхетам на буд1вництво,

реконс':рукш|ю. ремонт га }1римання вулишь ! лор|г комунальнот власност! у
насе.]1ен|тх щ/нктах, затверд)кених постановото 1{аб|нец й|н|стр|в }кра?ни
в!д 19 о1чт:я 2011 року.}{э 52 (у редакц1| постанови (аб1нец й|н!стр|в !кра!ни
в|д 29 лтотого 2012 року !т{о 235), розпорядх{ен1'1 голови {,арк|всько| обласно]
державно| адм!н1страц1! в|д 08 верест:я 2014 року Ф 479 <|1ро внесенття зм!н до
ро3поРяд)кення голови обласно] дер>кавно| адм1н!страц|| в1д 15 травня 2014

роч.}т|! 188> та р|п.тення 9уц!всько! районно| ради в1д 03 ;ковгня 2014 роц,
внести до розпорядження голови районнот дер)кавнот алм|н!страш|}
в|д 25 липня 2014 року Ф 345 <[{ро внесен1{'1 зм|н та доповнень до
розпорядження гопови районнот дер:кавно| адм1н1страц!! в\д 23 травня 2014

роч 3{э 246> так[ зм|ни:
1. 8икласти пункг 1 у так1й редакц1|:
<1. Бизначити замовником роб|т з б1д!вництва, реконсщукц!|. ремонц

та утриманн'{ вулиць 1 дор!г коптунально] власност| у населених пунктах
чуц1ъського району насцпн! с!льськ1, селищн! ради на в1дпов]дних об'ектах:

\4алин|вську селищну раду смт йалин|вка, бщ|вництво троцару
по вул. 1каненка;

8веденоьку селищну раду смт 8веденка, вул, |1ольова в!д буд. ф 9

до буд. ф 26;
Бведенську селищну раду с. 1ернов4 вул. 3елена в|л буд. .,\э 2

до буд. }хгс 8;
!{овопокровську селищну раду _ смт Ёовопокровка, вуп. Фстровського;
9каловсьч селищну раду _ смт 9каловське, вул. ,т1ен|на;

йосьпан!вську с|льську ралу _ с. йосьпанове' вул. йатер1снка;
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,(еб'язьку с1льську ралу _ с. ,11еб'яже, вул. 1 1равня;
8еликобабнансьц с!льську раду - с. |[1щане, вул. Арап|вка;
(ороботкинську с|льсьч раду _ с. (ороботкине, вул. -)(овгнева;
1(ам'яноярузьку с|льську раду - с. 1{ам'яна -{руга, вул. €адова.>.

||ерпший засц.'пцшк голови
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