
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

29.05.2019                            № 15 

 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Бабак 

Бєлов  

Бугайов 

Р.М. 

М.Д. 

В.М. 

Варава 

Гудзь  

Клітко 

Румянцев 

Снаговський 

М.В. 

В.В. 

Н.В. 

О.В. 

О.О. 

Тарасовський 

Чайка 

Чепур 

Шикеринець 

І.М. 

Т.Г. 

О.О. 

І.С. 

  

           Шикеринець І.С. запропонував додатково розглянути питання про 

затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою населених пунктів, 

що надаються КП „Каштан“. 

           Варава М.В. також вніс пропозицію розглянути питання про коригування 

робочого проекту „Реконструкція частини будівлі Пирятинського ліцею по 

вул.Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області. Коригування“. 

 Бугайов В.М. запропонував на наступному засіданні виконавчого комітету 

міської ради обговорити питання про незаконну вирубку дерев на території  

населених пунктів Пирятинської міської ОТГ (зокрема дубів) та придбання  

гудронатора КП „Каштан“. 

          Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання виконкому та розглянути 

18 питань порядку денного.  

 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про           затвердження     штатних    розписів      підвідомчих     установ 

Пирятинської міської ради. 

 

2. Про схвалення  проекту   рішення „Про внесення змін до бюджету 

міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“. 

 

3. Про розгляд  квартального звіту про виконання бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року. 

 

4.  Про надання матеріальної допомоги гр. Лагутіній Н.М. на поховання. 

 

5. Про надання матеріальної допомоги гр. Семісаловій Н.О. на поховання. 

 

6. Про надання матеріальної допомоги гр. Черненко Р.Ф. на поховання. 

 

7. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого 

комітету міської ради від 11.05.2018 № 130. 

 

8. Про створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для 

формування складу Молодіжної ради при виконавчому комітеті міської ради. 

 

9. Про комісію з розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги 

багатодітним сім’ям, які виховують 5 та більше неповнолітніх дітей та 

перебувають на квартирному обліку на одержання житла позачергово, для 

вирішення соціально-побутових проблем (придбання будівельних матеріалі). 

 

10. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності. 

 

11. Про  взяття  гр.Хриптаня О.В. на квартирний облік при  виконкомі 

міської ради. 

 

12.  Про нумерацію  квартири у  житловому будинку по вул.Герасименка, 3 

в м.Пирятин. 

 

13. Про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Петкуса І.А. в ряді 

існуючих гаражів по вул.Хітріна Архітектора. 

 

14. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки.                 



15. Про    погодження      місця    розташування    тимчасової      споруди     

гр. Науменка О.В. по вул. Абаканська, 61. 

 

16. Про продовження терміну дії дозволу на розміщення рекламних засобів 

ТОВ „Довіра Аутдор“ в м.Пирятин. 

 

17. Про затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою 

населених пунктів, що надаються КП „Каштан“. 

 

18. Про коригування робочого проекту „Реконструкція частини будівлі 

Пирятинського ліцею по вул.Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області. 

Коригування“. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

  Гуленко О.І.,   начальника  відділу культури і туризму міської ради, яка 

проінформувала  про   затвердження  штатних  розписів    підвідомчих  установ 

Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запитав за який рахунок  здійснюється виплата заробітної 

плати працівникам цих комунальних закладів.  

Кеда С.Ю. відповіла, що за рахунок місцевого бюджету.  

Бугайов В.М. зазначив, що члени виконавчого комітету при  затвердженні 

штатних розписів  підвідомчих установ Пирятинської міської ради повинні 

детально розглянути це питання та прийняти відповідне рішення. Також запитав 

щодо навантаження на одного  бібліотекаря згідно з нормами та кількості 

відвідувачів закладу протягом одного дня. 

Гуленко О.І. зазначила, що штатний розпис має оптимальну кількість 

штатних одиниць для функціонування бібліотеки в цілому. Він є меншим за 

попередній. Зауважила, що є постійним користувачем бібліотечного фонду, при 

відвідуванні закладу  постійно бачить різного віку поціновувачів книг, в тому 

числі і учнівську молодь. 

Шикеринець І.С. пояснив, що на даний час затверджується нульовий 

штатний розпис, так як немає фактично працівників. Відповідно до чинного 

законодавства бібліотекар має право на оклад з врахуванням розряду,  додаткові 

виплати: до 50 відсотків за особливі умови роботи; 50 відсотків за напруженість 

та інтенсивність, премію. Таким чином, згідно із положенням статті 17 Закону 

України „Про оплату праці“ оплата праці бібліотечних працівників здійснюється 

відповідно до умов оплати праці працівників культури. Кваліфікаційні вимоги 

для зайняття посад бібліотечних працівників визначені у Довіднику 

кваліфікаційних характеристик професій працівників.  

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Снаговський О.О., 

Румянцев О.В. 

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

цілому.  



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 12 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію  начальника відділу культури і туризму міської ради 

Гуленко О.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 194 додається). 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю.,     начальника    фінансового    управління    міської   ради,  яка  

проінформувала про  схвалення  проекту   рішення „Про внесення змін до 

бюджету міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Бабак Р.М., Бєлов М.Д.    

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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:         „за“ – 12 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 1 особа (Бєлов М.Д.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради                

Кеди С.Ю.  узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 195 додається). 

 

3.СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю.,     начальника    фінансового    управління    міської   ради,  яка  

проінформувала про розгляд  квартального звіту про виконання бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Бугайов В.М. та Бєлов М.Д. запитали чому не освоєні кошти закладами 

дошкільної освіти. 

 Коваленко Т.В.  відповіла, що купівля товарів та послуг здійснюється 

через публічні закупівлі ProZorro. 

 Шикеринець І.С. пояснив, що публічні закупівлі ProZorro є складним 

процесом.  

Бугайов В.М. запропонував доповнити рішення виконавчого комітету 

міської ради  додатковим пунктом, а саме: „Розпорядникам нижчого рівня 

забезпечити освоєння коштів в повному обсязі відповідно до затвердженого 



помісячного розпису асигнувань бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади“.  

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Снаговський О.О.    

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

урахуванням доповнень.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради                

Кеди С.Ю.  узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 196 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         

ради,         яка        проінформувала      про   надання    матеріальної        допомоги 

гр. Лагутіній Н.М. на поховання 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бєлов М.Д., Чайка Т.Г. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  

міської ради Колос А.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 197 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         

ради,    яка       проінформувала       про       надання     матеріальної     допомоги 

гр. Семісаловій Н.О. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Варава М.В. 

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

цілому. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  

міської ради Колос А.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 198 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         

ради,         яка        проінформувала      про   надання      матеріальної   допомоги 

гр. Черненко Р.Ф. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Чепур О.О. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

                 „проти“ – 0 осіб; 

                 „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  

міської ради Колос А.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 199 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В.,   начальника      відділу   освіти,   молоді  та спорту міської  

ради, яка проінформувала про визнання таким, що втратило чинність, рішення 

виконавчого комітету міської ради від 11.05.2018 № 130. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні    питання   взяли участь Снаговський О.О., Гудзь В.В. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

         „утримались“ – 0 осіб.  

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу освіти,   молоді  та спорту міської ради  

Коваленко Т.В.  узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 200 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В.,   начальника      відділу   освіти,   молоді  та спорту міської  

ради, яка проінформувала про створення ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів для формування складу Молодіжної ради при виконавчому 

комітеті міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні    питання   взяли участь Клітко Н.В., Чайка Т.Г. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

         „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу освіти,   молоді  та спорту міської ради  

Коваленко Т.В.  узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 201 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора   Пирятинського  міського  центру сім’ї, дітей та  

молоді, яка проінформувала про комісію з розгляду питань щодо надання 

матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, які виховують 5 та більше 

неповнолітніх дітей та перебувають на квартирному обліку на одержання житла 

позачергово, для вирішення соціально-побутових проблем (придбання 

будівельних матеріалів). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В    обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Румянцев  О.В. 

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

цілому. 

   

ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського міського центру сім’ї, дітей та 

молоді Кабушку Ю.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 202 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про видачу дубліката свідоцтва про право власності. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Бєлов М.Д. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 203 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про взяття  гр.Хриптаня О.В. на квартирний облік при  

виконкомі міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Клітко Н.В. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

         „проти“ – 0 осіб; 

                   „утримались“ – 0 осіб. 

 

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 № 204 додається). 

 

12. 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.Герасименка, 3 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Бєлов М.Д. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

         „проти“ – 0 осіб; 

                   „утримались“ – 0 осіб. 

 

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 № 205 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Петкуса І.А. в 

ряді існуючих гаражів по вул.Хітріна Архітектора. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Бугайов В.М. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

                             „проти“ – 0 осіб; 

                            „утримались“ – 0 осіб. 

 

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 № 206 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про видачу громадянам будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки.    

              

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Варава М.В. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

                             „проти“ – 0 осіб; 

                            „утримались“ – 0 осіб. 

 

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 № 207 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про погодження      місця    розташування    тимчасової      

споруди     гр. Науменка О.В. по вул. Абаканська, 61. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бабак Р.М. запропонував зробити гр. Науменку О.В. автостоянку біля 

тимчасової споруди. 

Рябоконь О.П. запитав щодо пропозицій по облаштуванні вело- та 

автостоянки для відвідувачів об’єкта. 

Зергані М.І. сказала, що з боку вулиці Абаканська  планується автостоянка 

відповідно до діючих нормативів. 

Бугайов В.М. зазначив, що він проти встановлення тимчасових споруд у 

центрі міста. 

В обговоренні питання взяли участь Бєлов М.Д., Снаговський О.О. 

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

цілому. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – 12 осіб; 

                             „проти“ – 0 осіб; 

                            „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.). 

 

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 № 208 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про продовження терміну дії дозволу на розміщення рекламних 

засобів ТОВ „Довіра Аутдор“ в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запропонував доручити КП „Каштан“ пофарбувати 

флагштоки і стойки світлофорів у місті. Термін дії дозволу на розміщення 

рекламних засобів встановити 3 роки. 

Румянцев О.В. вніс пропозицію укласти договір   на 1 рік. 

Члени виконавчого комітету підтримали пропозицію Румянцева О.В. 

В обговоренні питання взяв участь Тарасовський І.М. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  зазначив, що вже доручив 

керівництву комунального підприємства „Каштан“  провести роботи щодо  

облаштування і фарбування флагштоків у місті по вул.Соборна та на майдані 

Незалежності. Запропонував прийняти рішення зі змінами та пропозиціями. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

                    „проти“ – 0 осіб; 

                    „утримались“ – 0 осіб. 

 

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 № 209 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою населених пунктів, 

що надаються КП „Каштан“. 



ВИСТУПИЛИ: 

         В      обговоренні     питання взяли участь Бугайов В.М., Чепур О.О., 

Румянцев О.В. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

                  „проти“ – 0 осіб; 

                  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 210 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про коригування робочого проекту „Реконструкція частини 

будівлі Пирятинського ліцею по вул.Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської 

області. Коригування“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Бугайов В.М., Варава М.В. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

                             „проти“ – 0 осіб; 

                            „утримались“ – 0 осіб. 

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 № 211 додається). 

 

Міський голова                                                                        О.П.Рябоконь      

 
Протокол вела 

начальник загального відділу  

та інформаційного забезпечення 

виконкому міської ради                    Т.Д.Нестерець 


