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ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л

засідання виконавчого комітету


від   14.04.2017 №5
м. Первомайськ 
Місце проведення –
Зал засідань виконкому
Засідання почалося о 10 год. 00 хв.
Засідання закінчилося о 13 год. 10 хв.


У засіданні взяли участь:

Головує – Л.Г. Дромашко
- міський голова 

С.О. Бондарчук
- секретар міської ради

О.В. Кукуруза
- перший заступник міського голови

Л.Ф. Постернак
- керуюча справами виконкому міської ради 


Члени виконавчого комітету:

Б.М. Богатирьов, В.Ф. Капацина, О.В. Кінжалов, О.А. Колесніченко, Т.Г. Оболенська, Н.В. Олішевська, Г.Ф. Остапенко,  І.О. Островська, О.Є. Пастушок,  О.Г. Фомінцев, Р.Т. Цимбалюк.

Відсутні:
А.М. Біднарик, Г.А. Борик, С.Д. Пітерман, С.В. Свідерко, Н.П. Товста,                  А.А. Чебаненко. 

Присутні:
М.П. Бабенчук	-


О.І. Бандура	-


М.В. Волков	-


О.Є. Гринчак	-


Д.А. Давидов	-
С.О. Доценко	                        -

Н.А. Заражевська	-

Т.В. Зарицька	-

А.Ф. Козакевич	-
А.С. Корнацька	-



О.Ю. Ласкава	-

Н.М. Перкова	                       -

Є.М. Романов 	-



А.С. Степул	         -

Т.Д. Троян	                            -

О.В. Чекрижов	-

О.С. Ягнюк	                           -




начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій апарату виконавчого комітету міської ради (7);
завідувач сектору з питань енергоефективності, транспорту та зв’язку управління економіки міської ради (9);
інспектор інспекції з благоустрою апарату виконавчого комітету міської ради (10);

начальник управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань  міської ради (43-44);
кореспондент телеканалу «Твій Всесвіт» (1);
начальник юридичного відділу апарату виконавчого комітету міської ради (1-46);
журналіст міської щотижневої інформаційно-рекламної газети «ТВ Всесвіт» (1);
начальник управління економіки міської ради (1, 9);
телеоператор КТ ПЦТМ «Телеком – 1» (1);
начальник відділу комунальної власності і земельних відносин управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань  міської ради (1, 39-42);
начальник відділу економіки та інвестицій управління економіки міської ради (1);
начальник управління у справах дітей міської ради (18-38);
начальник відділу у справах молоді, фізичної культури та спорту управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту  міської ради (11-17);
журналіст міської щотижневої інформаційно-рекламної газети «ТВ Всесвіт» (1-40);
начальник управління житлово-комунального господарства міської ради (1);
головний лікар Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні (1-2);
начальник загального відділу апарату виконавчого комітету міської ради (1-46).
Міський голова Л.Г. Дромашко наголосила на тому, що необхідно затвердити порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради. 

Надійшла пропозиція:

Взяти запропонований порядок денний  за основу.

По даній пропозиції проведено голосування.

Результати голосування:
«за» - 14
Надійшла пропозиція заступника міського голови, начальника управління соціального захисту населення міської ради Колесніченко О.А. внести на розгляд  виконавчого комітету міської ради  додатково проект рішення виконкому «Про затвердження  складу міської міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій при виконавчому комітеті міської ради». 

По даній пропозиції проведено голосування.

Результати голосування:

«за» - 14

Міський голова Л.Г. Дромашко запропонувала затвердити порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради в цілому:

1. Звіт про виконання за 2016 рік Програми економічного і соціального розвитку міста Первомайська на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2014 року №2.
2. Про  виконання  у  2016 році міської цільової  соціальної  Програми «Протидії  захворюванню  на туберкульоз на  2013-2016 роки».
3. Про затвердження заходів щодо реалізації програми літнього відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2017 року.
4. Про баланс трудових ресурсів  міста Первомайськ за 2016 рік. 
5. Про відзначення Дня матері та Дня сім’ї в м. Первомайську.
6. Про відзначення в м. Первомайську 30- річчя заснування організації ветеранів.
7. Про затвердження номенклатури та обсягу місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в місті Первомайську.
8. Про затвердження плану заходів щодо відзначення Дня Європи в Україні, які проводитимуться у місті Первомайську 2017 року.
9. Про  встановлення тарифів  юридичним та фізичним особам – перевізникам на послуги з перевезення  пасажирів на маршрутах загального користування, які здійснюються пасажирським автомобільним транспортом у  режимі маршрутного таксі в м. Первомайськ.
10. Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених (розміщених) тимчасових об’єктів на території м. Первомайська.
11. Про відшкодування витрат збірній команді міста Первомайська з міні-футболу за участь у Відкритій Першості ДЮСШ «Локомотив» серед юнаків в м.Гайворон.
12. Про відшкодування витрат МФК «Первомайськ» за участь у контрольно-товариському матчі з футболу між командами МФК «Первомайськ» та ФК «Олімпік» U-21  в м.Біла Церква.
13. Про відшкодування витрат збірній команді ветеранів міста Первомайська з волейболу за участь у Відкритому турнірі з волейболу в місті Умань.
14. Про нагородження переможців  Першості міста з шашок серед  підприємств, установ та організацій міста.
15. Про відшкодування витрат МФК «Первомайськ» за участь у турнірі «Київська весна» з футболу серед колективів фізкультури в м.Київ.
16. Про відшкодування витрат юнацькій збірній команді міста Первомайська з футзалу за участь у Кубку України в м. Хмельницький.
17. Про відшкодування витрат збірній команді міста Первомайська з футзалу за участь у турнірі «Пролісок» серед юнаків в м.Миколаїв.
18. Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування,  хххххххххх, хххххххххх р.н.
19. Про розгляд заяви гр. хххххххххх, гр.  хххххххххх.
20. Про припинення піклування над дитиною-сиротою хххххххххх, хххххххххх р.н.
21. Про надання статусу дитини – сироти хххххххххх, хххххххххх р.н.
22. Про надання статусу дитини – сироти хххххххххх, хххххххххх р.н.
23. Про надання статусу дитини – сироти хххххххххх, хххххххххх р.н.
24. Про надання статусу дитини, позбавленої  батьківського піклування,  малолітній хххххххххх, хххххххххх року народження.
25. Про надання статусу дитини, позбавленої      батьківського піклування,      малолітньому хххххххххх, хххххххххх року народження.
26. Про надання статусу  дитини, позбавленої батьківського піклування, хххххххххх, хххххххххх р.н.
27. Про призначення опікуна малолітній хххххххххх, хххххххххх р.н. 
28. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, хххххххххх, хххххххххх р.н.  
29. Про призначення опікуна малолітньому хххххххххх, хххххххххх р. н.
30. Про надання статусу дитини – сироти хххххххххх, хххххххххх р. н.
31. Про призначення опікуна малолітній хххххххххх,  хххххххххх р. н.
32. Про встановлення порядку побачення гр. хххххххххх з малолітнім сином.
33. Про розгляд заяви гр. хххххххххх, гр. хххххххххх.
34. Про розгляд заяви гр. хххххххххх.
35. Про розгляд заяви гр. хххххххххх, гр. хххххххххх.
36. Про розгляд заяви гр. хххххххххх.
37. Про розгляд заяви гр. хххххххххх , гр.  хххххххххх.
38. Про припинення піклування над дитиною-сиротою хххххххххх, хххххххххх р. н.
39. Про постановку на квартирний  облік.
40. Про надання житла.
41. Про зміну договору найму  жилого приміщення.
42. Про зміну договору найму  жилого приміщення.
43. Про затвердження Детального плану  центральної частини  міста Первомайська.
44. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у м. Первомайську.
45. Про затвердження  складу міської міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій при виконавчому комітеті міської ради.

По даній пропозиції проведено голосування.

Результати голосування:

«за» - 14



1.СЛУХАЛИ:




ДОПОВІДАЧ: 

ВИСТУПИЛИ:




ВИРІШИЛИ:

«за»




2.СЛУХАЛИ:



ДОПОВІДАЧ: 

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




 3.СЛУХАЛИ:



ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ:

«за»




4.СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ:

«за»




5.СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ:

«за»



6.СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ:

«за»




7.СЛУХАЛИ:




ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ:

«за»





8.СЛУХАЛИ:




ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ:

«за»




9.СЛУХАЛИ:






ДОПОВІДАЧ: 
ВИСТУПИЛИ:
Звіт про виконання за 2016 рік Програми економічного і соціального розвитку міста Первомайська на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2014 року №2

Зарицька Т.В.

Корнацька А.С., Колесніченко О.А., Остапенко Г.Ф., Троян Т.Д., Чекрижов О.В., Оболенська Т.Г., Олішевська Н.В., Цимбалюк Р.Т., Кукуруза О.В., Дромашко Л.Г.

проект рішення виконкому прийняти

- 15

 (Рішення виконкому №158)


Про  виконання  у  2016 році міської цільової  соціальної  Програми «Протидії  захворюванню  на туберкульоз на  2013-2016 роки»

Чекрижов О.В.

Оболенська Т.Г., Л.Г. Дромашко

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №159)


Про затвердження заходів щодо реалізації програми літнього відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2017 року 

Остапенко Г.Ф.

проект рішення виконкому прийняти

- 14

 (Рішення виконкому №160)


Про баланс трудових ресурсів  міста Первомайськ за 2016 рік 

Колесніченко О.А.

проект рішення виконкому прийняти

- 13

 (Рішення виконкому №161)


Про відзначення Дня матері та Дня сім’ї в м. Первомайську

Колесніченко О.А.

проект рішення виконкому прийняти

- 13
 (Рішення виконкому №162)


Про відзначення в м. Первомайську 30-річчя заснування організації ветеранів

Колесніченко О.А.

проект рішення виконкому прийняти

- 13

 (Рішення виконкому №163)


Про затвердження номенклатури та обсягу місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в місті Первомайську

Бабенчук М.П.

проект рішення виконкому прийняти

- 14

 (Рішення виконкому №164)



Про затвердження плану заходів щодо відзначення Дня Європи в Україні, які проводитимуться у місті Первомайську 2017 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Шевчук Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

- 14

 (Рішення виконкому №165)


Про  встановлення тарифів  юридичним та фізичним особам – перевізникам на послуги з перевезення  пасажирів на маршрутах загального користування, які здійснюються пасажирським автомобільним транспортом у  режимі маршрутного таксі в м. Первомайськ

Зарицька Т.В.
Колесніченко О.А., Дромашко Л.Г.

Надійшла пропозиція взяти проект рішення виконкому за основу.

По даній пропозиції проведено голосування.

Результати голосування:

«за» - 14

Надійшла пропозиція заступника міського голови, начальника управління соціального захисту населення міської ради Колесніченко О.А. прийняти проект рішення виконкому із наступним доповненням:


1. п.4. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Колесніченко) провести перерахунок компенсаційних виплат за перевезення пільгового контингенту та надати інформацію до фінансового управління міської ради (Шугурову) для подальшого відшкодування.
                                 Термін: до 01.05.2017 року

По даній пропозиції проведено голосування.

Результати голосування:

«за» - 14

ВИРІШИЛИ:


«за»

прийняти проект рішення виконкому із доповненням в цілому:

- 14

(Рішення виконкому №166)
10.СЛУХАЛИ:




ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ:

«за»




11.СЛУХАЛИ:




ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ:

«за»




12.СЛУХАЛИ:





ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ:

«за»





13.СЛУХАЛИ:




ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ:

«за»




14.СЛУХАЛИ:



ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ:

«за»


 

15.СЛУХАЛИ:




ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ:

«за»

Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених (розміщених) тимчасових об’єктів на території                               м. Первомайська

Волков М.В.

проект рішення виконкому прийняти

	13


 (Рішення виконкому №167)


Про відшкодування витрат збірній команді міста Первомайська з міні-футболу за участь у Відкритій Першості ДЮСШ «Локомотив» серед юнаків в м.Гайворон.

Романов Є.М.

проект рішення виконкому прийняти

	13


 (Рішення виконкому №168)


Про відшкодування витрат МФК «Первомайськ» за участь у контрольно-товариському матчі з футболу між командами МФК «Первомайськ» та ФК «Олімпік» U-21  в м.Біла Церква

Романов Є.М.

проект рішення виконкому прийняти

	13


 (Рішення виконкому №169)



Про відшкодування витрат збірній команді ветеранів міста Первомайська з волейболу за участь у Відкритому турнірі з волейболу в місті Умань

Романов Є.М.

проект рішення виконкому прийняти

	13


 (Рішення виконкому №170)


Про нагородження переможців  Першості міста з шашок серед  підприємств, установ та організацій міста

Романов Є.М.

проект рішення виконкому прийняти

	13


 (Рішення виконкому №171)


Про відшкодування витрат МФК «Первомайськ» за участь у турнірі «Київська весна» з футболу серед колективів фізкультури в м.Київ

Романов Є.М.

проект рішення виконкому прийняти

	13


 (Рішення виконкому №172)

Член виконавчого комітету міської ради  Р.Т. Цимбалюк заявив про потенційний  конфлікт інтересів при розгляді наступного питання.


16.СЛУХАЛИ:



ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»



17.СЛУХАЛИ:



ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»





18. СЛУХАЛИ:



ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




19. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




20. СЛУХАЛИ:



ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




21. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




22. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




23. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»



24. СЛУХАЛИ:



ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




25. СЛУХАЛИ:



ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




26. СЛУХАЛИ:



ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»





27. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




28. СЛУХАЛИ:



ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




29. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




30. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




31. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




32. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




33. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




34. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




35. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




36. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




37. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




38. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:
«за»




39. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




40. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




41. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




42. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»





Про відшкодування витрат юнацькій збірній команді міста Первомайська з футзалу за участь у Кубку України в м. Хмельницький

Романов Є.М.

проект рішення виконкому прийняти

	13

 (Рішення виконкому №173)


Про відшкодування витрат збірній команді міста Первомайська з футзалу за участь у турнірі «Пролісок» серед юнаків в м.Миколаїв

Романов Є.М.

проект рішення виконкому прийняти

	13


 (Рішення виконкому №174)


Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування,  хххххххххх, хххххххххх р.н.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №175)


Про розгляд заяви гр. хххххххххх, гр.  хххххххххх.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №176)


Про припинення піклування над дитиною-сиротою хххххххххх, хххххххххх р.н.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №177)


Про надання статусу дитини – сироти хххххххххх, хххххххххх р.н.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №178)


Про надання статусу дитини – сироти хххххххххх, хххххххххх р.н.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №179)


Про надання статусу дитини – сироти хххххххххх, хххххххххх р.н.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №180)

Про надання статусу дитини, позбавленої  батьківського піклування,  малолітній хххххххххх, хххххххххх року народження

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №181)


Про надання статусу дитини, позбавленої      батьківського піклування,      малолітньому хххххххххх, хххххххххх року народження

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №182)


Про надання статусу  дитини, позбавленої батьківського піклування, хххххххххх, хххххххххх р.н.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №183)


Про призначення опікуна малолітній хххххххххх, хххххххххх р.н. 

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №184)


Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, хххххххххх, хххххххххх р.н.  

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №185)


Про призначення опікуна малолітньому хххххххххх, хххххххххх р. н.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №186)


Про надання статусу дитини – сироти хххххххххх, хххххххххх р.н.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №187)


Про призначення опікуна малолітній хххххххххх, хххххххххх р. н.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №188)


Про встановлення порядку побачення                        гр. хххххххххх  з малолітнім сином

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №189)


Про розгляд заяви гр. хххххххххх,                        гр. хххххххххх.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №190)


Про розгляд заяви гр. хххххххххх.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №191)


Про розгляд заяви гр. хххххххххх, гр. хххххххххх.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №192)


Про розгляд заяви гр. хххххххххх.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №193)


Про розгляд заяви гр. хххххххххх,
гр.  хххххххххх.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №194)


Про припинення піклування над дитиною-сиротою хххххххххх, хххххххххх р. н.

Перкова Н.М.

проект рішення виконкому прийняти
	14


 (Рішення виконкому №195)


Про постановку на квартирний  облік

Корнацька А.С.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №196)



Про надання житла

Корнацька А.С.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №197)



Про зміну договору найму  жилого приміщення

Корнацька А.С.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №198)


Про зміну договору найму  жилого приміщення

Корнацька А.С.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №199)


Член виконавчого комітету міської ради О.Г. Фомінцев заявив про потенційний  конфлікт інтересів при розгляді наступного питання.

43. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИСТУПИЛИ:


Про затвердження Детального плану  центральної частини  міста Первомайська

Гринчак О.Є.

Цимбалюк Р.Т., Фомінцев О.Г., Островська І.О., Остапенко Г.Ф., Дромашко Л.Г.
Результати голосування:

«за» - 8
«утр.» - 5
«проти» - 1

Надійшла пропозиція членів виконавчого комітету міської ради повторно поставити на голосування проект рішення виконкому.

Результати повторного голосування:

«за» - 9
«утр.» - 4
«проти» - 1

За результатами повторного голосування проект рішення виконкому                      не прийнятий. (Додається).


44. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»
«проти»




45. СЛУХАЛИ:





ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:

«за»




46. СЛУХАЛИ:


ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:



«за»


Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у м. Первомайську

Гринчак О.Є.

проект рішення виконкому прийняти

	13

1 

 (Рішення виконкому №200)


Про затвердження  складу міської міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій при виконавчому комітеті міської ради

Колесніченко О.А.

проект рішення виконкому прийняти

	14


 (Рішення виконкому №201)


Про розпорядження, видані в період між засіданнями виконкому

Постернак Л.Ф.

 Інформацію про розпорядження, видані в період між засіданнями виконкому – прийняти до відома.

	14

(Протокольне рішення №7)



Міський голова                                                                       Л.Г. Дромашко


Керуюча справами виконавчого	                                     Л.Ф. Постернак
комітету міської ради    





