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СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
РІШЕННЯ

Про внесення змін та доповнень
до положення про відділ державного архітектурно – 
будівельного контролю Сквирської міської ради

Відповідно до ст. 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення сесій Сквирської міської ради від 22 жовтня 2015 року №1587-68-VІ «Про створення відділу державного архітектурного будівельного контролю Сквирської міської ради Київської області», від 22 грудня 2015 року №18-2-VII «Про затвердження положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради Київської області», Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А:
Внести зміни та доповнення до положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради Київської області, затвердженого рішення сесії міської ради від 22 грудня 2015 року №18-2-VII «Про затвердження положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради Київської області», згідно додатку 1.
	Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу державного – архітектурно будівельного контролю Слободенюк Л.А. 

Міський голова							В.А.Скочко

м. Сквира
02 червня 2016 року
№175-9-VIІ












ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради				С.І.Палієнко

Секретар міської ради 						В.О.Бондар

Юрист міської ради						В.Є.Ткаченко

Виконавець
Начальник відділу ДАБК                                                  Л.А.Слободенюк


 Додаток №1
до рішення сесії 
Сквирської міської ради
Від 02.06.2016 року
№175-9-VII

Зміни та доповнення до положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради Київської області, затвердженого рішення сесії міської ради від 22 грудня 2015 року №18-2-VII «Про затвердження положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради Київської області»
Внести зміни до положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради Київської області,  а саме: 
Доповнити наступними пунктами  та викласти їх в такій редакції 
«13.Місцезнаходження відділу ДАБК: 09000, м. Сквира, вул. Богачевського, 28
14. Відділ ДАБК не має статусу юридичної особи.
15. Відділ ДАБК має свої бланки, круглу печатку із своїм найменуванням, інші печатки, штампи.
16. Ліквідація чи реорганізація відділу ДАБК здійснюється за рішенням Сквирської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України. 
17. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.»

Міський голова							В.А.Скочко







