
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергового засідання виконавчого комітету  

 
03.08.2018                            № 22 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Андрейщук  
Безбородов 
Гудзь 

Р.А. 
С.А. 
В.В. 

Клітко 
Кочур  
Маслак 

Н.В. (починаючи з 9 питання) 
Л.В. 
В.О. 

Острянський 
Румянцев  

В.В. 
О.В. 

Снаговський 
Тарасовський  
Чайка 
Чепур 

О.О. 
І.М. (починаючи з 9 питання) 
Т.Г. 
О.О. 

Шикеринець І.С. 
 

Запрошені: майстер з благоустрою КП „ Каштан“ О.В.Криницький. 
 
Порядок  денний: 
 

         1. Про доцільність поселення гр. Шульги Є.Х. до відділення стаціонарного 
догляду для постійного або тимчасового проживання Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського 
району. 
 

2. Про надання матеріальної допомоги  гр. Ємченку І.В. на поховання. 

3. Про надання матеріальної допомоги  гр. Набоці О.В. на поховання.  
 

4. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку № 26 по                     
вул.Київська в м.Пирятин. 



5. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Січових 
Стрільців, 22 в м.Пирятин. 

6. Про         нумерацію       квартири      у   житловому будинку № 50 по                     
вул.Зарічанська в с.Заріччя Пирятинського району. 
 

7. Про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт будівлі                              
ДНЗ ,,Ромашка“ по вул.Коцюбинського, 35 в м.Пирятин Полтавської області“. 
 

8. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельних  
ділянок у м.Пирятин.    
 

9. Про     затвердження            проектно-кошторисної           документації  
„Реконструкція вуличного освітлення по вул.Полтавська в м.Пирятин, 
Пирятинського району, Полтавської обл. (ЗТП-64)“. 
 

10.  Про    затвердження  робочого    проекту „Реконструкція вуличного  
освітлення по вул.Удайська та вул.Зарічанська в с.Заріччя, Пирятинського 
району, Полтавської області (КТП-14). Корегування“. 
 

11. Про      затвердження        проектно-кошторисної         документації 
„Реконструкція вуличного освітлення по вул. Пушкіна в м. Пирятин, 
Пирятинського району, Полтавської обл. (ЗТП-8). Корегування“.  
 

12.  Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по вул. Коцюбинського в м. Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл. (ЗТП-24). Корегування“. 

 
13.  Про встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої 

розмітки на вулицях в м.Пирятин. 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Андрейщук Р.А., заступника     міського    голови     з   питань виконкому   

міської ради, яка проінформувала про доцільність поселення гр. Шульги Є.Х. 
до відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання Територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Пирятинського району. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
             В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С. та Кочур Л.В.    
             У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти 
рішення в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
            „проти“ – 0 осіб; 
            „утримались“ – 0 осіб.  



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію заступника міського голови  з питань виконкому  міської 
ради Андрейщук Р.А.  узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 236 додається). 

2. СЛУХАЛИ: 
Андрейщук Р.А., заступника міського голови  з питань виконкому  

міської ради, яка проінформувала про надання матеріальної допомоги                       
гр. Ємченку І.В. на поховання. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
          В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С. та Кочур Л.В.       

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

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
  „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію заступника міського голови  з питань виконкому  міської 
ради Андрейщук Р.А.  узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 235додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 
           Андрейщук Р.А., заступника міського голови  з питань виконкому  
міської ради, яка проінформувала про надання матеріальної допомоги                       
гр. Набоці О.В. на поховання. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
          В обговоренні питання взяли участь Безбородов С.А. та Снаговський О.О.      
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                  „проти“ – 0 осіб; 
                  „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію заступника міського голови  з питань виконкому  міської 
ради Андрейщук Р.А. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 236 додається). 
 



4. СЛУХАЛИ: 
Зергані М.І.,      начальника     відділу   містобудування,   архітектури  та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири  у  житловому будинку № 26 по                     
вул.Київська в м.Пирятин. 

ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В. та Чепур О.О.    
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
               „утримались“ – 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  
узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 237 додається). 

 
5. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І.,     начальника       відділу       містобудування,  архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Січових 
Стрільців, 22 в м.Пирятин. 

ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С. та  Чайка Т.Г.    
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
               „утримались“ – 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  
узяти до відома. 

3. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 238 додається). 

 
6. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І.,     начальника        відділу    містобудування, архітектури та  



житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію       квартири      у   житловому будинку № 50 по                     
вул.Зарічанська в с.Заріччя Пирятинського району. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С. та  Чайка Т.Г.    
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
               „утримались“ – 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  
узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 239 додається). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала  про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт 
будівлі  ДНЗ ,,Ромашка“ по вул.Коцюбинського, 35 в м.Пирятин Полтавської 
області“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В. та  Шикеринець  І.С. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
               „утримались“ – 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  
узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 240 додається). 
 
8. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 



видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельних ділянок у 
м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець  І.С.  та Чайка Т.Г.    
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
               „утримались“ – 0. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  
узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 241 додається). 
 
9. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження            проектно-кошторисної           документації „Реконструкція 
вуличного освітлення по вул.Полтавська в м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл. (ЗТП-64)“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
         В обговоренні питання взяли участь Шикеринець  І.С. та Снаговський О.О. 
         Румянцев О.В.,   на прикладі с.Тарасівка Гребінківського району, з метою 
впровадження енергоефективності та заощадження бюджетних коштів 
запропонував розглянути та вивчити питання доцільності використання 
сонячних батарей  при реконструкції  вуличного освітлення у місті. 

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

 
До засідання приєдналися Клітко Н.В. та Тарасовський І.М. 

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

  „проти“ – 0 осіб; 
               „утримались“ – 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  
узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 242 додається). 



10. СЛУХАЛИ: 
Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала 
затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного освітлення по 
вул.Удайська та вул.Зарічанська в с.Заріччя, Пирятинського району, 
Полтавської області (КТП-14). Корегування“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Безбородов С.А. 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. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  
узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 243 додається). 
 
11. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
затвердження проектно-кошторисної документації „Реконструкція вуличного 
освітлення по вул. Пушкіна в м. Пирятин, Пирятинського району, Полтавської 
обл. (ЗТП-8). Корегування“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О. 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. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  
узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 244 додається). 
 
 



12. СЛУХАЛИ: 
Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного освітлення по 
вул. Коцюбинського в м. Пирятин, Пирятинського району, Полтавської обл. 
(ЗТП-24). Корегування“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Безбородов С.А. 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. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  
узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 245 додається). 

 
13. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки  на вулицях в 
м.Пирятин“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
         Міський голова Рябоконь О.П.  запитав стосовно того, яким чином буде  
зупинятися транспорт товариства, коли там розташована міська зупинка.  

Зергані М.І. прокоментувала слова Любімова Ю.І., інспектора з 
дорожнього нагляду Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в 
Полтавській області, який на комісії з безпеки дорожнього руху при виконкомі 
міської ради, зазначив, що рейсові автобуси товариства – це такі ж транспортні 
засоби, як і міський транспорт, тому вони мають  право на їх паркування. 

Міський голова Рябоконь О.П.  запитав щодо наявності погодження цих 
схем. 
          Зергані М.І.   відповіла,   що    схеми  погоджені з інспектором з 
дорожнього нагляду Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в 
Полтавській області   та розглянуті комісією з безпеки дорожнього руху  при 
виконкомі міської ради. 

Міський голова Рябоконь О.П.  звернувся до членів виконкому щодо 
надання ними трактувань, пропозицій чи  зауважень. 



          Безбородов С.А. зазначив, що  це  питання розглядається вчетверте, але 
до цього часу не вирішене. Рейсові автобуси ТОВ „Зелений слон“ продовжують 
заважати руху міського транспорту, розвороту немає. 
           Гудзь В.В. сказав,   що   потрібно    в    будь-якому  випадку  це  питання 
вирішити. 

Шикеринець  І.С. запитав Зергані М.І. про фахове заключення  
вищезазначених схем. 
          Зергані М.І.   повторно відповіла,   що    схеми  погоджені інспектором з 
дорожнього нагляду Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП, розглянуті 
та погоджені комісією з безпеки дорожнього руху  при виконкомі міської ради. 
          На запитання  членів виконкому щодо складу комісії з безпеки 
дорожнього руху Зергані М.І. ознайомила зі складом комісії. А також 
проінформувала про тих, хто безпосередньо був присутній на засіданні  
зазначеного дорадчого органу та  брав участь у розгляді питання. 

В    обговоренні    також  взяли  участь Румянцев О.В., Снаговський О.О.,  
Острянський В.В., Клітко Н.В. та Кочур Л.В. 

Потім Зергані М.І.   ознайомила з наступним пунктом  проекту рішення 
виконкому міської ради (встановлення вказівників  з назвами вулиць міста).  

Міський голова Рябоконь О.П.  сказав, що  вказівник має привабливий 
вигляд. Проте  виникає питання щодо загальної вартості цих вказівників, за які 
кошти планується реалізація цього проекту.  

Зергані М.І. пояснила, що ці вказівники виготовляються та 
встановлюються в рамках реалізації проектної заявки по Громадському 
бюджету. Реалізацію цього  проекту здійснюватиме КП ,,Каштан“ спільно з 
Буряком Анатолієм-ініціатором пропозиції. Орієнтовна вартість  одного 
вказівника - 10 000,00 грн, а шести -  60 000,00 грн. 

Міський голова Рябоконь О.П. звернув увагу присутніх на готовність 
громади  сприйняти таку вартість цих вказівників загалом, але виникає 
питання: чи потрібно це жителям міста. Актуальнішим питанням, на його 
думку,  є встановлення знаків для водіїв. Міського голову підтримали члени 
виконкому: Безбородов С.А., Острянський В.В. та Маслак В.О. 

Шикеринець  І.С., зазначив, що проектна пропозиція підтримана 
громадою і зараз реалізується. Тому сьогодні вирішується місце встановлення 
цих вказівників. 

Міський голова Рябоконь О.П. зауважив, що громада голосувала, 
координаційна рада підтримала, отже  необхідно реалізувати цей проект. 

Острянський В.В.  звернув увагу на круговий рух біля церкви, а саме на 
знаки, які суперечать один одному, тому потрібно негайно вирішити це 
питання. Якщо промоніторити стан  дорожніх знаків, то у місті є багато вулиць, 
де відсутні відповідні знаки, наприклад: по вулиці Кулініча, Січових Стрільців 
та інших. Також сказав, що самим небезпечним є перехрестям міста вулиць є 
Ярмаркова. 

 Рябоконь О.П. сказав, що розміткою вказано напрям головного руху, 
тому необхідно встановити знак напряму головного  руху. Наголосив, що всі 
члени виконкому водії, тому потрібно висловити всі пропозиції. Виконком  - це 
не сцена для критики, а  майданчик для  продуктивної роботи. У залі присутній 



представник  КП ,,Каштан“ Олександр Криницький, якому можна дати 
доручення щодо термінового перегляду дорожніх знаків на кругу навколо 
церкви по вулиці Успенській, також необхідно запропонувати і винести 
пропозиції на засідання комісії з безпеки дорожнього руху  при виконкомі 
міської ради щодо розв’язки  вказівними знаками, можливо забороняючими чи   
інформаційними на перехрестях вулиць Абаканська, Визволення, Ярмаркова та 
Аврущенка. На наступний виконком запропонувати конкретні завдання, 
попередньо узгодивши їх з вищезазначеною комісією.  

Чайка Т.Г., зазначила, що цей проект по вказівниках дійсно був 
проголосований у минулому році нашою громадою, підтриманий, більше того, 
була затверджена програма про реалізації бюджету участі на 2018 рік, в яку  
включено реалізацію шести проектів. Всі шість проектів були профінансовані, 
визначені їх виконавці. По цьому проекту - КП ,,Каштан“. У  червні було 
засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету, куди 
запрошувалися і представники  комунального підприємства, і розробник 
Анатолій Буряк. Буряк інформував членів Координаційної ради, що він 
знайшов фахівця, який дав розрахунок щодо вартості виготовлення одного 
такого вказівника.  

Міський голова Рябоконь О.П., підсумовуючи, сказав, що на наступний 
виконком  для   прийняття    обґрунтованого   рішення Буряк А.А.  спільно  з 
КП ,,Каштан“ Анатолій Буряк повинен представити  членам виконкому ескіз 
вказівника на суму 10 000,00 грн, з метою інформування якого  рівня естетики 
та  архітектурного рішення цей знак буде.  

 Шикеринець  І.С., наголосив на тому, що всі проектні пропозиції  
проходять експертизу  в структурних підрозділах виконкому міської ради. Тому 
начальникам відділів потрібно критичніше відноситися до розгляду цих 
пропозицій, і у разі не відповідності стандартам чи  фінансовим питанням, 
повертати на доопрацювання. На стадії визначення експертної оцінки кожен 
відділ має можливість  повернути цей проект. Після всіх погоджень проекти  
розглядаються і виносяться на голосування. 

В обговоренні  питання взяли участь Безбородов С.А., Острянський В.В.,     
Гудзь В.В. та  Кочур Л.В.  

3) Зергані М.І., проінформувала про встановлення заборонного 
дорожнього знаку 3.1 „Рух заборонено“, інформаційно-вказівного знаку 5.33 
„Пішохідна зона“ та табличку до них 7.4.6 „Час дії (8.00-16.00)“ на вулиці 
Європейська в м.Пирятин (від ,,Укрпошти“ до вул.Пушкіна) та пристрою 
примусового зниження швидкості, попереджувальний дорожній знак 1.11 
„Пагорб“ та заборонного дорожнього знаку 3.29 „Обмеження максимальної 
швидкості“. 

В обговоренні  питання взяли участь Чайка Т.Г. та Гудзь В.В.  
Рябоконь О.П. вніс пропозицію голосувати окремо по кожному пункту 

проекту рішення. 
 
По пункту 1 проекту рішення:  
  
 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 6 осіб; 
  „проти“ – 7 осіб; 
                                       „утримались“ – 1  особа (Безбородов С.А.) 

 
По пункту 2 проекту рішення:  
 
ГОЛОСУВАЛИ:                    „за“ – 4 особи; 

  „проти“ – 10 осіб; 
                                       „утримались“ – 0. 
 

По пункту 3 проекту рішення:  
 

ГОЛОСУВАЛИ:                  „за“ – 4 особи; 
  „проти“ – 10 осіб; 
                                       „утримались“ – 0. 
 

По пункту 4 проекту рішення:  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
               „утримались“ – 0. 
 

По пункту 5 проекту рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
               „утримались“ – 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію    начальника      відділу     містобудування, архітектури та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  
узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 
врахуванням обговорення та голосування (рішення № 246 додається). 
 
            У підсумку обговорення  Рябоконь О.П. дав доручення КП ,,Каштан“ 
терміново внести пропозиції щодо відновлення  чи встановлення нових  
дорожніх  знаків на круговій розв’язці біля церкви по вулиці Успенській та   
перехрестях вулиць Абаканська, Визволення, Ярмаркова та Аврущенка.  
 
Міський голова         О.П.Рябоконь  
 
Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 
 
Протокол вела 
начальник загального відділу та 
інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради                             Т.Д.Нестерець 


