

file_0.png

file_1.doc



thumbnail_0.emf

file_2.doc



thumbnail_1.wmf

Знам’янська міська рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет

П Р О Т О К О Л  № 29
засідання виконавчого комітету

м. Знам`янка 		                                                            від   06 грудня  2017 року

Розпочато засідання о  11.00
закінчено засідання  о 13.00 
П р и с у т н і:

Філіпенко Сергій Іванович 	- міський голова
Ратушна Ірина Олександрівна	- керуюча справами 
Загородня Валентина Григорівна              - перший заступник міського голови
Гребенюк Сергій Анатолійович     - заступник міського голови з питань діяльності          виконавчих органів 
Клименко Наталя Миколаївна	- секретар міської ради
Лихота Галина Вікторівна                          - заступник міського голови з питань діяльності 
                                                                          виконавчих органів – начальник фінансового      управління
Довгаленко Володимир Іванович	- голова громадської організації «Міський 
                                                                          гандбольний клуб «Локомотив»
Бабійчук Ганна Олексіївна                 	- голова міської організації ветеранів України   
Адамович Надія Анатоліївна                     - провідний інженер-енергетик Знам’янського ВКГ
                                                                          ОКВП «Дніпро-Кіровоград»

Савранська Світлана Миколаївна	            - волонтер ГО «Знам’янське об’єднання «Майдан»

В і д с у т н і:
  
Черевко Анатолій Іванович	 - член громадської організації «Платформа  
                           громадської участі «Нове місто»
Москаленко Сергій Борисович	- голова Знам’янської Другої селищної ради     
Пашко Олександр Георгійович	- начальник відділу кадрів дирекції залізничних перевезень
Герич Володимир Іванович	- голова спілки ветеранів АТО
Усаченко Інна Анатоліївна                        -  секретар ГО «Знам’янська міська Спілка     підприємців»  
                                                

У засіданні виконавчого комітету міської ради брали участь:

Головний спеціаліст   юридичного відділу   		                                  - О.Буріко 
Головний редактор  РГ «Знам’янські вісті»                                                          - Н.Коленченко
Журналіст інтернет видання «Комора.Інфо»                                                         - О.Войчишина
 
Міський голова Філіпенко   С.І. зачитав порядок денний згідно розпорядження.

	

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Serpen/1.doc" Про дозвіл на купівлю житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, на ім’я  малолітньої  дитини

 Інф. – начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д. 
	

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Cherven/anistko_daruvannja.doc"  Про дозвіл на реєстрацію матері за місцем проживання малолітньої дитини

Інф. – начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д.
	

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/traven/postanovka_na_soc-oblik-bo.doc"  Про дозвіл на дарування  житлової квартири, право користування  в якій  належить  неповнолітній   дитиніHYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Cherven/sajt2.doc" 

Інф. – начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д.
	

Про дозвіл на дарування  житлового будинку з господарсько- побутовими будівлями та спорудами, земельних ділянок на ім’я малолітньої  дитини

Інф. – начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д.
	

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Cherven/andajt.doc"  Про постановку на квартирний облік учасника бойових дій

 Інф. – головний спеціаліст юридичного відділу Буріко О.А.
	

 Про хід виконання  в 2017 році  Програми цивільного захисту населення міста Знам’янки на 2016-2020 роки

Інф. -завсектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Балан С.М.
	

  Про організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти на 2018 рік

 Інф. – начальник відділу освіти Грекова Л.А.
	

 Про затвердження Порядку організації харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО  на 2018 рік

Інф. – начальник відділу освіти Грекова Л.А.
	

HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Cherven/rishennja_i_pivrichachja_2017.docx"  Про затвердження Порядку забезпечення курсівками для амбулаторного лікування деяких категорій осіб за рахунок коштів міського бюджету

Інф. - начальник управління  соціального  захисту населення Волошина А.М.
10.
Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2018 рік виконавчим комітетом Знам’янської міської ради

Інф. – начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі                    Кузіна І.П. 
11.
Про встановлення тарифів комунальному підприємству «Знам’янський комбінат комунальних послуг» на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і на послуги з перевезення та захоронення твердих побутових відходів

Інф. - керівник  комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг» Чернявський О.М.
12.
Про внесення змін до Положення про проведення міського огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", «Кращий житловий будинок та присадибна ділянка приватного сектору», затвердженого  рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 23.11.2016 р.  №327

Інф. – начальник відділу  забезпечення діяльності міської ради Брунцвік Н.В., заступник начальника – начальник відділу житлово-комунального господарства  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  Берлова М.В. 
13.
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/veresen/cn_prisvoennaja.docx" Про присвоєння окремої адреси квартирі, яка утворилася у результаті об’єднання двох квартир №2 та №5 в житловому будинку  № 28 по  вул. Станційній  у  м.  Знам’янка  Кіровоградської області


Інф. – в.о. начальника відділу архітектури та містобудування  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Мостовий О.Є.
14.
Про присвоєння окремої адреси земельній ділянці по вул. Віктора Голого, 138 у                         м. Знам’янка  Кіровоградської області


Інф. – в.о. начальника відділу архітектури та містобудування  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Мостовий О.Є.
15.
Про продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами у м. Знам’янка


Інф. – в.о. начальника відділу архітектури та містобудування  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Мостовий О.Є.
16.
Про надання права тимчасового користування місцями на розміщення зовнішньої реклами у м. Знам’янка


Інф. – в.о. начальника відділу архітектури та містобудування   управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Мостовий О.Є.
17.
Різне
Про стан виконання протокольного доручення 
Про комісійне обстеження земельної  ділянки по вул. Федора Горбунова,76 
Інф. – начальник відділу земельних питань  Грицюк А.А.

Голосували за прийняття порядку денного за основу
Результати голосування: «За» - 10  , «Проти» – 0, «Утримався» - 0
	     
Надійшла пропозиція від  керуючої справами Ратушної І.О. щодо включення до порядку денного проектів рішень: «Про призначення опікуна малолітнім дітям», «Про призначення опікуна малолітній дитині», «Про влаштування до  прийомної сім’ї малолітньої дитини» та розглянути їх відповідно п’ятим, шостим та сьомим питанням.
Голосували за пропозицію  
Результати голосування: «За»  - 10, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Надійшла пропозиція  від  першого заступника міського голови Загородньої В. Г. щодо включення до порядку денного проекту рішення: «Про підготовку і проведення приписки до призовної дільниці Знам’янського  об’єднаного міського військового комісаріату громадян 2001 року народження в січні-березні 2017 року» та розглянути   його після проектів рішень з обмеженим доступом.
Голосували за пропозицію  
Результати голосування: «За»  - 10, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Надійшла пропозиція  від  першого заступника міського голови Загородньої В.Г. щодо включення до порядку денного проекту рішення: «Про надання дозволу на укладення договору оренди частини приміщення  міського Палацу культури». 
Голосували за пропозицію  
Результати голосування: «За»  - 10, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
	Надійшла пропозиція  від  першого заступника міського голови Загородньої В.Г. щодо включення до порядку денного проекту рішення: «Про проведення безоплатного капітального ремонту житла».
Голосували за пропозицію  
Результати голосування: «За»  - 10, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Надійшла пропозиція від  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів – начальника фінансового управління Лихоти Г.В.  щодо включення до порядку денного проекту рішення: «Про  організацію ялинкових базарів».
Голосували за пропозицію  
Результати голосування: «За»  - 10, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували за прийняття порядку денного  в цілому зі змінами.
Результати голосування:    «За» - 14, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Порядок денний прийнято в цілому.

Відповідно до  відмітки особи, відповідальної за захист персональних даних до порядку денного даного засідання включено 5 (п’ять) проектів  рішень виконавчого комітету, які містять інформацію з обмеженим доступом та 3 (три) рішення внесені голосуванням.  Згідно п. 3.19 Регламенту роботи: «В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.
В тому числі, проекти рішень, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також, якщо поширення такої інформації може спричинити порушення прав про захист персональних даних, розглядається та приймається без участі запрошених». 
Прошу голосувати  за прийняття рішень  №1 по №5 включно та 3 (три) рішення внесені голосуванням: «Про призначення опікуна малолітнім дітям», «Про призначення опікуна малолітній дитині»,   «Про влаштування до  прийомної сім’ї малолітньої дитини».
Голосували  за розгляд проектів рішень    без участі запрошених:
                                              «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
                                               Пропозиція приймається.

1. Слухали:
Про дозвіл на купівлю житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, на ім’я  малолітньої дитини
Інформувала:
начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д.   
Голосували:
«За» - 10,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  300  прийнято (додається).

2. Слухали:
Про дозвіл на реєстрацію матері за місцем проживання малолітньої дитини
Інформувала:
начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д.   
Голосували:
«За» - 10,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  301  прийнято (додається).


3.  Слухали:
Про дозвіл на дарування  житлової квартири, право користування  в якій  належить  неповнолітній   дитині
Інформувала:
начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д.   
Голосували:
«За» - 10,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  302  прийнято (додається).

4.  Слухали:
Про дозвіл на дарування  житлового будинку з господарсько- побутовими будівлями та спорудами, земельних ділянок на ім’я малолітньої  дитини
Інформувала:
начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д.   
Голосували:
«За» - 10,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  303  прийнято (додається).


5. Слухали:
Про призначення опікуна малолітнім дітям 
Інформувала:
начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д.   
Голосували:
«За» - 10,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  304  прийнято (додається).


6. Слухали:
Про призначення опікуна малолітній дитині
Інформувала:
начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д.   
Голосували:
«За» - 10,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  305  прийнято (додається).


7. Слухали:
Про влаштування до  прийомної сім’ї малолітньої дитини
Інформувала:
начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д.   
Голосували:
«За» - 10,  «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  306  прийнято (додається).


8. Слухали:
Про постановку на квартирний облік учасника бойових дій
Інформувала:
головний спеціаліст  юридичного відділу Буріко О.А.  
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  307   прийнято (додається).


9. Слухали:
Про підготовку і проведення приписки до призовної дільниці Знам’янського  об’єднаного міського військового комісаріату громадян 2001 року народження в січні-березні 2017 року
Інформував:
Знам’янський міський військовий комісар  Чижма О.В.   
Надійшла пропозиція від  Знам’янського міського військового комісара  Чижми О.В. в назві даного рішення  слова «в січні-березні 2017 року» замінити словами  «в січні-березні 2018 року».
Результати голосування: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували:
«За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» - 1.
В и р і ш и л и:
Рішення №  308   прийнято (додається із змінами).


10.Слухали:
Про хід виконання  в 2017 році  Програми цивільного захисту населення міста Знам’янки на 2016-2020 роки
Інформував:
завсектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Балан С. М.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  309  прийнято (додається).


11. Слухали:
Про організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти на 2018 рік
Інформувала:
начальник відділу освіти Грекова Л.А.  
Голосували за прийняття рішення за основу:
                                                  Результати голосування: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Надійшла пропозиція від першого заступника міського Загородньої В.Г. до п.1 даного рішення додати слова  «дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах (групах)».
Результати голосування: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Бабійчук Г.О. в п.1 даного рішення  слова «учнів 1-11 класів» замінити словами «учнів 5-11 класів».
Результати голосування: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували за рішення  в цілому зі змінами : 
                                             «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  310  прийнято (додається із змінами).


12. Слухали:
 Про затвердження Порядку організації харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО  на 2018 рік
Інформувала:
начальник відділу освіти Грекова Л.А.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  311  прийнято (додається).


13. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/Cherven/rishennja_i_pivrichachja_2017.docx" Про затвердження Порядку забезпечення курсівками для амбулаторного лікування деяких категорій осіб за рахунок коштів міського бюджету
Інформувала:
начальник управління  соціального  захисту населення Волошина А.М.
Голосували за прийняття рішення за основу:
                                                  Результати голосування: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Надійшла пропозиція від першого заступника міського Загородньої В.Г. до п.1.1. «Порядку забезпечення курсівками  для амбулаторного лікування деяких категорій осіб за рахунок коштів міського бюджету» (далі - Порядок) додати слова «учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».
Результати голосування: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Бабійчук Г.О. в п.4.1. даного Порядку  слова «на  три роки» замінити словами «на два роки».
Результати голосування: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Надійшла пропозиція від начальника управління соціального захисту населення Волошиної А.М.  в п.2.2. даного Порядку  слова «протягом двох років з моменту звернення» замінити словами «протягом одного року з моменту звернення».
Результати голосування: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Надійшла пропозиція від начальника управління соціального захисту населення Волошиної А.М.  в п.1.3. даного Порядку  додати слова:
	«не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність – 100%  за рахунок коштів міського бюджету;

від двох до трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність – 70% за рахунок коштів міського бюджету, 30% за рахунок коштів отримувача послуг».
Результати голосування: «За» -9, «Проти» – 0, «Утримався» - 1.
Пропозиція приймається.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  312  прийнято (додається із змінами).



14. Слухали:
Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2018 рік виконавчим комітетом Знам’янської міської ради
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі  Кузіна І. П. 
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  313  прийнято (додається).


15. Слухали:
Про встановлення тарифів комунальному підприємству «Знам’янський комбінат комунальних послуг» на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і на послуги з перевезення та захоронення твердих побутових відходів
Інформувала:
керівник  комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг» Чернявський О. М.
        Надійшла пропозиція від секретаря міської ради Клименко Н.М. надати протокольне доручення  КЗ «Знам’янський комбінат комунальних послуг» (кер. Чернявський О.М.) створити комісію щодо  визначення причини встановлення найбільших тарифів по будинках в частині освітлення  місць загального користування  вул.Гагаріна, 27 та вул. Віктора     Голого, 77 та  проінформувати на засіданні  виконавчого комітету.

Голосували за протокольне доручення:   «За» - 9, «Проти» – 0, «Утримався» -1.

Протокольне доручення приймається


Голосували:
«За» - 8, «Проти» – 0, «Утримався» - 2.
В и р і ш и л и:
Рішення №  314  прийнято (додається).


16. Слухали:
Про внесення змін до Положення про проведення міського огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", «Кращий житловий будинок та присадибна ділянка приватного сектору», затвердженого  рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 23.11.2016 р. №327
Інформувала:
начальник відділу  забезпечення діяльності міської ради Брунцвік Н.В., заступник начальника – начальник відділу житлово-комунального господарства  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  Берлова М. В. 
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  315  прийнято (додається).


17. Слухали:
HYPERLINK "http://zn-rada.gov.ua/Proektu/Vukonkom/2017/veresen/cn_prisvoennaja.docx" Про присвоєння окремої адреси квартирі, яка утворилася у результаті об’єднання двох квартир №2 та №5 в житловому будинку  № 28 по  вул. Станційній  у  м.  Знам’янка  Кіровоградської області
Інформував:
в.о. начальника відділу архітектури та містобудування  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Мостовий О. Є.
Голосували:
«За» - 3, «Проти» – 5, «Утримався» - 2.
В и р і ш и л и:
Рішення не прийнято.


18. Слухали:
Про присвоєння окремої адреси земельній ділянці по                      вул. Віктора Голого, 138 у м. Знам’янка Кіровоградської області
Інформував:
в.о. начальника відділу архітектури та містобудування  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Мостовий О. Є.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  316  прийнято (додається).


19. Слухали:
Про продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами у м. Знам’янка
Інформував:
в.о. начальника відділу архітектури та містобудування  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Мостовий О. Є.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  317  прийнято (додається).


20. Слухали:
Про надання права тимчасового користування місцями на розміщення зовнішньої реклами у м. Знам’янка
Інформував:
в.о. начальника відділу архітектури та містобудування  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Мостовий О. Є.
Надійшла пропозиція від члена виконавчого комітету Савранської С.М.  до п.1 абзацу 1 даного рішення  додати слова «на висоті 2,5 м».
Результати голосування: «За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  318 прийнято (додається із змінами).


21. Слухали:
Про  організацію ялинкових базарів
Інформувала:
начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі  Кузіна І. П. 
Голосували за прийняття рішення за основу:
                                                  Результати голосування: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Надійшли пропозиції від міського голови Філіпенка С.І. до п.3 даного рішення додати слова «по 31 грудня 2017 року включно» та в п.2 додати 600 гривень за весь період торгівлі.
Результати голосування: «За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиції  приймаються.
Надійшли пропозиції  від  начальника відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі  Кузіної І. П.  встановити вартість одного торгового місця на площі "Героїв Майдану" біля міського Палацу культури за весь період торгівлі  на рівні 2016 року, а саме: в розмірі 600  гривень.
Результати голосування: «За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиції  приймаються.
Голосували за проект рішення з пропозицією Кузіної І.П.
                                                  Результати голосування: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  319  прийнято (додається із змінами).


22. Слухали:
Про надання дозволу на укладення договору оренди частини приміщення міського Палацу культури
Інформувала:
директор міського Палацу культури Альошина Н.М.  
Надійшла пропозиція від  директора міського Палацу культури Альошиної  Н.М.  укласти договір оренди  з Генеральним директором рекламно-концертної агенції «АРТ – МЕДІА» Федосовим Г. П.   за договірною ціною,  не меншою  ніж розрахункова,  згідно вимог рішення міської ради від 21.04.2017 р.  №820 «Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду  майна територіальної громади м. Знам’янка у новій редакції» в сумі 2500 грн.
Голосували за проект рішення з пропозицією Альошиної  Н.М.
                                                  Результати голосування: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення № 320  прийнято (додається).


22. Слухали:
Про проведення безоплатного капітального ремонту житла
Інформувала:
начальник управління  соціального  захисту населення Волошина А.М.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №  321  прийнято (додається).


23. Слухали:
Різне
Про стан виконання протокольного доручення 

Про комісійне обстеження земельної  ділянки по вул. Федора Горбунова,76 
Інф. – начальник відділу земельних питань  Грицюк А.А.


          Міський голова	                                                                       С.Філіпенко
            
          Керуюча справами                                                                          І.Ратушна

 

