Оголошення

Рішенням виконавчого комітету Великоновосілківської селищної ради від 30.08.2017 №
127 було визначено місця для упорядкування тимчасової дрібно - роздрібної торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами, товарами сезонного попиту, сфери
послуг, підвищенняякості обслуговування споживачів на території Великоновосілківської
селищної ради на 2017 рік.

Ознайомитися зі змістом рішення виконавчого комітету можна на офіційному веб сайті
Великоновосілківської селищної ради mail@vnps.gov.ua та у секретаря виконавчого
комітету селищної ради.

Довідки за телефоном: (06243)21355

Виконавчий комітет

Великоновосілківськоїселищної ради

Великоновосілківська селищна рада повідомляє землевласників (землекористувачів),
на території земельних ділянок яких розташовані об’єкти археологічної спадщини, про
необхідність укладання охоронних договорів на них. Наказом Головного управління
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Держгеокадастру у Донецькій області від 21.02.2017 року № 42 затверджений графік
особистого прийому громадян, згідно якого прийом по Великоновосілківській селищній
раді буде проводити 13.09.2017 року заступник начальника Міськрайонного управління у
Великоновосілківському районі та м. Донецьку Головного управління Держгеокадастру у
Донецькій області Рибакова Олена Олександрівна.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

З метою виконання завдань і заходів, визначених Стратегією розвитку Донецької
області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня
2016 року № 498, урахування пріоритетних напрямків діяльності місцевих органів
виконавчої влади області на 2017 рік, визначених Концепцією Програми економічного і
соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затвердженої розпорядженням
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10
жовтня 2016 року №895, керуючись законами України «Про засади державної
регіональної політики», «Про місцеві державні адміністрації», «Про військово-цивільні
адміністрації», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №
1437 «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного
сектору економіки на період до 2020 року» запрошуємо ініціативних сільських мешканців
відповідних територій для обговорення з ними можливостей започаткування нового або
розвитку існуючого власного бізнесу в сфері сільськогосподарського виробництва,
організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у тому числі через
участь у регіональній програмі підтримки розвитку малого та середнього бізнесу за
фінансової підтримки обласного бюджету та коштів міжнародної матеріально-технічної
допомоги
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Зацікавлених осіб просимо дзвонити за тел.2-19-42, 2-16-09 до 26.01.2017 (селищна
рада)
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