
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

09.03.2017                            № 5 

 

На засіданні головував  міський голова  Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Безбородов  С.А. 

Бугайов  В.М. 

Варава   М.В. 

Гудзь  В.В. 

Клітко  Н.В. 

Крагель  В.В. 

Кочур  Л.В. 

Лук’яненко  

Острянський  

Маслак  

Румянцев  

Р.І. 

В.В. 

В.О. 

О.В. 

Чайка   Т.Г. 

Чепур  О.О. 

Шикеринець  І.С. 

                

Запрошені: заступник директора ТОВ „Наше тепло“ Кукуріка М.О., директор  

                   КП „Каштан“ Скочко В.І., головний бухгалтер КП „Каштан“  

                   Бих В.І., економіст КП „Каштан“ Ткаченко Н.В., начальник КП   

                   „Пирятинський міський водоканал“ Дубров М.Я., директор КП   

                   „Готель „Пирятин“ Фисун В.Ю., начальник Пирятинських  

                   госпрозрахункових очисних споруд Кривець В.В., економіст  

                   Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд Гавриленко Н.В.,  

                   директор КПРТ „Райдуга“ Соколовська Л.С., директор ПП „Хазар- 

                  2007“ Гамбаров І.А., керівники відділів виконкому міської ради  

 

Порядок  денний: 

1. Про присвоєння адреси житловому будинку та земельним ділянкам              

гр. Шевчука М.А. в с.Олександрівка Пирятинського району. 



2. Про встановлення тарифів ТОВ „Наше тепло“ на виробництво та  

постачання теплової енергії для Пирятинської центральної районної лікарні. 

 

3. Про затвердження штатних розписів підвідомчих установ Пирятинської 

міської ради. 

 

4. Про виконання фінансового плану, інвестиційної програми  та 

господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ за 2016 рік. 

 

5. Про затвердження фінансового плану та інвестиційної програми 

комунальному підприємству „Пирятинський міський водоканал“ на 2017 рік. 

 

6. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 2016 рік. 

 

7. Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству 

„Готель „Пирятин“ на 2017 рік. 

 

8. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Каштан“ за 2016 рік. 

 

9. Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству 

„Каштан“ на 2017 рік. 

 

10. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за 2016 рік. 

 

11.  Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2017 рік. 

 

12. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2016 рік. 

 

13. Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству 

роздрібної торгівлі „Райдуга“ на 2017 рік. 

 

14. Про надання матеріальної допомоги гр. Луценко Н.А.  на поховання. 

 

15. Про надання матеріальної допомоги гр. Чутковій Л.Є.  на поховання. 

16. Про стан дотримання законодавства щодо запобігання корупції  у 

виконкомі міської ради впродовж 2016 року. 

 

17. Про стан надання адміністративних послуг у виконкомі міської ради. 

 



18. Про погодження перевізникам тарифів на послуги з перевезення 

пасажирів на сільських маршрутах загального користування. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради, яка проінформувала про присвоєння адреси житловому будинку 

та земельним ділянкам гр. Шевчука М.А. в с.Олександрівка Пирятинського 

району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Снаговський О.О., 

Бугайов В.М. та Острянський В.В.  

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради Зергані М.І. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 33 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, яка 

проінформувала про встановлення тарифів ТОВ „Наше тепло“ на виробництво 

та  постачання теплової енергії для Пирятинської центральної районної лікарні.    

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяла участь Пономаренко Л.А., економіст 

Пирятинської ЦРЛ, яка надала інформацію щодо розрахунків економічного 

обґрунтування тарифів.   

На запитання членів виконкому міської ради дали відповідь                  

Кукуріка М.О., заступник директора ТОВ „Наше тепло“, та Гаркавенко О.М., 

головний лікар Пирятинської ЦРЛ.  

Крім того, в обговоренні взяли участь Бугайов В.М., Румянцев О.В., 

Рябоконь О.П. та Шикеринець І.С. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                          „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 1 особа  (Крагель В.В.)  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради Тараненко Л.М. 

узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 34 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, яка 

проінформувала про затвердження штатних розписів підвідомчих установ 

Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В. та Шикеринець І.С. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

                          „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради Тараненко Л.М. 

узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 35 додається). 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Дуброва М.Я., начальника КП „Пирятинський міський водоканал“, та 

Габрієлян С.Ю., головного бухгалтера КП „Пирятинський міський водоканал“, 

які проінформували про виконання фінансового плану, інвестиційної програми  

та господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ за 2016 рік. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Тараненко Л.М., 

Бугайов В.М., Дубров М.Я., Троян Н.М., Крагель В.В. та Румянцев О.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника КП „Пирятинський міський водоканал“ 

Дуброва М.Я. та головного бухгалтера КП „Пирятинський міський водоканал“ 

Габрієлян С.Ю. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 36 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Дуброва М.Я., начальника КП „Пирятинський міський водоканал“, та 

Габрієлян С.Ю., головного бухгалтера КП „Пирятинський міський водоканал“, 

які проінформували про затвердження фінансового плану та інвестиційної 

програми комунальному підприємству „Пирятинський міський водоканал“ на 

2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Бугайов В.М. та  

Крагель В.В.  

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника КП „Пирятинський міський водоканал“ 

Дуброва М.Я. та головного бухгалтера КП „Пирятинський міський водоканал“ 

Габрієлян С.Ю. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 37 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Фисун В.Ю., директора комунального підприємства „Готель „Пирятин“, 

яка проінформувала про виконання фінансового плану та господарську 

діяльність комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 2016 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Безбородов С.А. та 

Шикеринець І.С.  

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора комунального підприємства „Готель „Пирятин“ 

Фисун В.Ю. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 38 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Фисун В.Ю., директора комунального підприємства „Готель „Пирятин“, 

яка проінформувала про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“ на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М. та Шикеринець І.С.  

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора комунального підприємства „Готель „Пирятин“ 

Фисун В.Ю. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 39 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Скочка В.І., директора КП „Каштан“, та Бих В.І., головного бухгалтера 

КП „Каштан“, які проінформували про виконання фінансового плану та 

господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за 2016 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Соловйов Р.Ю., 

Гамбаров І.А., Бугайов В.М. та Рябоконь О.П. 

Члени виконкому запропонували активізувати роботу КП „Каштан“ щодо 

погашення боргів за надані послуги. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора КП „Каштан“ Скочка В.І. та головного 

бухгалтера КП „Каштан“  Бих В.І. узяти до відома.   

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 40 додається). 

 

Вийшов із засідання виконкому Чепур О.О. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Скочка В.І., директора КП „Каштан“, та Ткаченко Н.В., економіста КП 

„Каштан“, які проінформували про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Рябоконь О.П., Крагель В.В.,  

Румянцев О.В. та  Бугайов В.М.  

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора КП „Каштан“ Скочка В.І. та економіста КП 

„Каштан“ Ткаченко Н.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 41 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Кривця В.В.,  начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд, та  Гавриленко Н.В., економіста Пирятинських госпрозрахункових 

споруд,  які проінформували про виконання фінансового плану та господарську 

діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за 2016 рік.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Рябоконь О.П., Бугайов В.М., 

Шикеринець І.С. та Крагель В.В. 

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд Кривця В.В. та економіста Пирятинських госпрозрахункових споруд  

Гавриленко Н.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 42 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 Кривця В.В.,  начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд, та  Гавриленко Н.В., економіста Пирятинських госпрозрахункових 

споруд, які проінформували про затвердження фінансового плану 

комунальному підприємству Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди на 

2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Рябоконь О.П. та Бугайов В.М. 

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:         „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд Кривця В.В. та економіста Пирятинських госпрозрахункових споруд  

Гавриленко Н.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 43 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

 Соколовську Л.С., директора комунального підприємства роздрібної 

торгівлі „Райдуга“,   яка проінформувала про виконання фінансового плану та 

господарську діяльність комунального підприємства роздрібної торгівлі 

„Райдуга“ за 2016 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С. та Бугайов В.М. 

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:         „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора комунального підприємства роздрібної торгівлі 

„Райдуга“ Соколовської Л.С. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 44 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 Соколовську Л.С., директора комунального підприємства роздрібної 

торгівлі „Райдуга“,   яка проінформувала про затвердження фінансового плану 

комунальному підприємству роздрібної торгівлі „Райдуга“ на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С. та Бугайов В.М. 

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:         „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора комунального підприємства роздрібної торгівлі 

„Райдуга“ Соколовської Л.С. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 45 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради,  начальника 

відділу будівництва та архітектури виконкому міської ради, яка 

проінформувала про надання матеріальної допомоги гр. Луценко Н.А.  на 

поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В. та Румянцев О.В.  

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ:                „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                          „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 0 осіб.  

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію керуючого справами виконкому міської ради узяти до 

відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 46 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради,  яка 

проінформувала про надання матеріальної допомоги гр. Чутковій Л.Є.  на 

поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В. та Гудзь В.В. 

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:                „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                          „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію керуючого справами виконкому міської ради Кочур Л.В. 

узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 47 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської ради,  

який проінформував про стан дотримання законодавства щодо запобігання 

корупції  у виконкомі міської ради впродовж 2016 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Шикеринець І.С., 

Рябоконь О.П., Кочур Л.В. та Чайка Т.Г. 

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:                „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                          „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника юридичного відділу виконкому міської ради 

Соловйова Р.Ю. узяти до відома.  



 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 48 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

 Коваль Л.П., начальника відділу муніципальних послуг та правових 

питань  виконкому міської ради, яка проінформувала про стан надання 

адміністративних послуг у виконкомі міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М. та Острянський В.В.  

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника муніципальних послуг та правових питань 

виконкому міської ради  Коваль Л.П. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 49 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про погодження перевізникам 

тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального 

користування. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Маслак В.О. та 

Крагель В.В.  

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради  Троян Н.М. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 50 додається). 

 



19. СЛУХАЛИ: 

 Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, яка 

проінформувала про розгляд звернення  Кубліцького М.М. від 30.01.2017                   

№ К-02-52/44 щодо виконання ПП „Хазар -2007“ вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 865 „Про особливості 

нарахування плати за надану послугу  з централізованого опалення населенню в 

разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів 

обліку теплової енергії в опалювальний сезон 2016-2017 року“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Гамбаров І.А., директор ПП „Хазар-

2007“, який пояснив, що отримав постанову Кабінету Міністрів України від           

30 листопада 2016 року №  865 „Про особливості нарахування плати за надану 

послугу  з централізованого опалення населенню в разі відсутності у квартирі 

та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії в 

опалювальний сезон 2016-2017 року“ у січні 2017 року, тому перерахунки по 

оплаті були здійснені тільки за два місяці: грудень 2016 року та  січень 2017 

року. До завершення опалювального сезону планується провести повний 

перерахунок для користувачів; пояснення з економічної точки зору надав 

економіст ПП „Хазар -2007“  Барабаш Ю.М.  

 Також до обговорення питання долучилися члени виконкому                

Бугайов В.М., Крагель В.В. 

 У підсумку розгляду питання Рябоконь О.П. вніс пропозицію взяти 

інформацію до відома. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:                „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Інформацію  провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради Тараненко Л.М. та  

директора ПП „Хазар-2007“ Гамбарова І.А. узяти до відома.  

  

 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


