
 
 

                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
чергового засідання виконавчого комітету  

 
09.12.2020                            № 32 
 

На  засіданні головував міський голова Андрій Вікторович Сімонов.  
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Алекперов  
Божко  
Пазюк  
Голуб 
Дронишинець  
Захарченко  
Коваленко  
Козін 
Бачиш  
Колінчук  
Котенко  
Котяй  
Грицай  
Кучерявий  
Лук’яненко  
Мельниченко  
Оніщенко  
Пазюк  
Самбур  
Крючкова  
Скорик  
Оникій  
Шикеринець 
Шурхал  

Б.Р. 
А.М. 
С.Г. 
В.М. 
Л.С. 
Н.В. 
Т.В. 
І.І. 
Г.О. 
В.В. 
О.А. 
М.М. 
В. М. 
А.В. 
Р.І. 
М.В. 
О.В. 
Н.Ю. 
О.М. 
С.В. 
В.І. 
С.П. 
І.С. 
В.В. 
 

Присутні: директор  ПП „ Хазар-2007“ Гамбаров І.А., начальник Пирятинської      
                   публічної бібліотеки Бойко Ю.О. 
 



 Сімонов А.В. запропонував розпочати засідання виконкому  міської ради 
та розглянути  21 питання порядку денного. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (25 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0.  
 
Порядок  денний: 

 
1. Про розгляд  квартального звіту про виконання бюджету Пирятинської      

міської  об’єднаної    територіальної громади за 9 місяців 2020 року.  
 
 2. Про коригування встановлених тарифів ПП „Хазар- 2007“ на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування  та  постачання для житлових будинків 
по     вул. Європейська 4-А,Б м. Пирятин. 

 
 3. Про комісію з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення. 
 

            4. Про комісію з розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги 
громадянам на відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних обставин – 
пожежа, затоплення, буревій в житлових будинках та квартирах.   
 

5. Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини 
та її складу. 

 
6. Про затвердження середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення 

безоплатного поховання учасників бойових дій і інвалідів війни. 
 
7. Про комісію з надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, 

які мають почесне звання „Мати-героїня“ та перебувають на квартирному обліку 
на одержання житла позачергово, для вирішення соціально-побутових проблем 
(ремонт житла, придбання будівельних матеріалів).                       

        
8. Про опікунську раду при виконавчому комітеті Пирятинської міської 

ради. 
 
9. Про затвердження штатної структури та чисельності працівників 

закладів культури Пирятинської ОТГ. 
 
10. Про зміни в штатному розписі Пирятинської публічної бібліотеки. 
 
11. Про безоплатну передачу квартири № 57 за адресою вул. Полтавська, 5, 

в м. Пирятин у спільну часткову власність громадян Конопльової Г.М. та 
Конопльова О.А. 



12. Про  безоплатну передачу квартири № 69 за адресою вул.Полтавська, 2, 
в м. Пирятин    у     спільну     часткову    власність    громадян Логошко Н.В., 
Логошка Д.А. та Логошка С.А. 

 
13. Про  взяття  громадян на квартирний облік при  виконкомі міської 

ради. 
 
14. Про зняття гр.Леміщенко Н.М. із квартирного обліку при виконкомі 

міської ради. 
 
15. Про нумерацію квартири у житловому будинку по пров.Ярмарковий, 2 

в м.Пирятин. 
 
16. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по  вул.Острів, 3 в 

м.Пирятин. 
 
17. Про   надання   дозволу гр.Грицай О.Б. на реконструкцію квартири № 1  

з влаштуванням окремого входу по вул.Ярмаркова, 24 в м.Пирятин. 
 
18. Про      надання   гр.Комісар Л.М.   квартири   № 7 по вул.Полтавська, 2 

в м.Пирятин. 
 
           19. Про присвоєння адреси  земельній ділянці гр.Коркішка Ю.В. в 
с.Замостище Лубенського району Полтавської області. 
 

 20. Про видачу гр. Редченку М.І. містобудівних умов та обмежень 
забудови земельної ділянки на будівництво гаража № 9 по вул.Острів, 1А в 
м.Пирятин. 
 
            21. Про внесення змін до складу комісії з питань укомплектування 
комунальних закладів дошкільної освіти Пирятинської міської ради. 
 
1. СЛУХАЛИ:  

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління виконкому міської ради, 
яка проінформувала про виконання бюджету Пирятинської міської об’єднаної    
територіальної громади за 9 місяців 2020 року. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Мельниченко М.В. 
У підсумку обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (25 осіб); 
                     „проти“ – 0 осіб; 
                     „утримались“ – 0 осіб.  



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника фінансового управління виконкому міської 

ради Кеди С.Ю. узяти до відома.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 334 додається). 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської ради, 

яка проінформувала про коригування встановлених тарифів ПП „Хазар- 2007“ на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування  та  постачання для житлових 
будинків по  вул. Європейська 4-А,Б м. Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Шикеринець І.С.  зазначив, що у зв’язку з тим, що рішення не підписано 
міським головою, то в преамбулі цього рішення необхідно вказати відповідну 
статтю Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“. 
 Пазюк С.Г. поінформував, що  на наступний день після прийняття рішення 
на засіданні виконкому міської ради 26.11.2020 року „Про коригування 
встановлених тарифів ПП „Хазар- 2007“ на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування  та  постачання для житлових будинків по     вул. Європейська 
4-А,Б м. Пирятин“ від юридичного відділу виконкому міської ради  надійшла 
доповідна записка про відмову від погодження (візування). 
 Кудрявцев О.О., головний спеціаліст юридичного відділу виконкому 
міської ради, запропонував прописати в преамбулі,  що попереднє рішення не 
набрало законної сили в зв’язку із зауваженнями юридичного відділу виконкому 
міської ради та не підписанням його секретарем міської ради. 

В обговоренні питання взяли участь Мельниченко М.В. 
У підсумку обговорення Сімонов А.В.  запропонував прийняти рішення з 

урахуванням доповнень. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 осіб); 
                      „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 2 осіб (Бачиш Г.О., Божко А.М.) 

 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 
Солдатової І.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 
урахуванням  доповнень (рішення № 335 додається). 

 
3. СЛУХАЛИ:  

Йощенко Ю.М., головного спеціаліста – інспектора праці управління 
економіки виконавчого комітету міської ради, яка проінформувала про комісію з 
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. 

 



ВИСТУПИЛИ:  
В обговоренні питання взяли участь Мельниченко М.В., Шикеринець І.С. 
У підсумку обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 

 ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (25 осіб); 
                      „проти“ – 0 осіб; 

            „утримались“ – 0 осіб 
 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію головного спеціаліста – інспектора праці управління 

економіки виконавчого комітету міської ради Йощенко Ю.М. узяти до відома. 
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 336 додається). 
 

4. СЛУХАЛИ: 
Педяша Р.О.,  головного спеціаліста з цивільного захисту та мобілізаційної 

роботи виконавчого комітету міської ради, який проінформував про комісію з 
розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги громадянам на 
відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, 
затоплення, буревій в житлових будинках та квартирах. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Котенко О.А. 
У підсумку обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (25 осіб); 
   „проти“ – 0 осіб; 
   „утримались“ – 0 осіб.  
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію головного спеціаліста з цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради Педяша Р.О. узяти до 
відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 337 додається).   

 
5. СЛУХАЛИ: 

 Грицай І.І., начальника служби у справах дітей, яка проінформувала про     
затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини та її складу. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяла участь Коваленко Т.В. 



У підсумку обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:            „за“ – „одноголосно“ (25 осіб); 
                      „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника служби у справах дітей Грицай І.І. узяти до 
відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 338 додається). 
 
6. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В.,  заступника міського голови з питань діяльності 
виконкому міської ради, яка  проінформувала про затвердження середньої ціни 
на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання учасників 
бойових дій і інвалідів війни. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
             Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (25 осіб); 
                     „проти“ – 0 осіб; 
                     „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 
міської ради Коваленко Т.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 339 додається). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д.,  начальника загального відділу та інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради, яка  проінформувала про комісію з 
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які мають почесне 
звання „Мати-героїня“ та перебувають на квартирному обліку на одержання 
житла позачергово, для вирішення соціально-побутових проблем (ремонт житла, 
придбання будівельних матеріалів). 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяла участь Коваленко Т.В. 
 У підсумку обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 



ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (25 осіб); 
                     „проти“ – 0 осіб; 
                     „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника загального відділу та інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 340 додається). 
 
8. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д.,  начальника  відділу  загального відділу та інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради, яка  проінформувала про опікунську раду 
при виконавчому комітеті Пирятинської міської ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяла участь Коваленко Т.В. 
 У підсумку обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (25 осіб); 
                     „проти“ – 0 осіб; 
                     „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника  відділу  управління комунальною власністю 
виконкому міської ради Кошової Є.О. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 341 додається). 
 
9. СЛУХАЛИ: 

Гуленко О.І.,  начальника  відділу  культури та туризму міської ради, яка  
проінформувала про затвердження штатної структури та чисельності працівників 
закладів культури Пирятинської ОТГ. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Шикеринець І.С. 
 У підсумку обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з 
урахуванням доповнень. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (25 осіб); 
                     „проти“ – 0 осіб; 
                     „утримались“ – 0 осіб.  
 
 



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника  відділу  культури та туризму міської ради 
Гуленко О.І. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 342 додається). 
 

У зв’язку з проведенням наради  засідання виконавчого комітету міської 
ради міський голова Сімонов А.В. залишив засідання. Продовжив розгляд 
питань порядку денного секретар міської ради Пазюк С.Г. 

 
10. СЛУХАЛИ:  

Гуленко О.І.,  начальника  відділу  культури та туризму міської ради, яка  
проінформувала про зміни в штатному розписі Пирятинської публічної 
бібліотеки. 

 
ВИСТУПИЛИ:  
          В обговоренні питання взяла участь Коваленко Т.В. 

У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (24 осіб); 
                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб 
 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника  відділу  культури та туризму міської ради 

Гуленко О.І. узяти до відома.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 343 додається).  
 

11. СЛУХАЛИ:  
Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, яка 

проінформувала про безоплатну передачу квартири № 57 за адресою вул. 
Полтавська, 5, в м. Пирятин    у спільну часткову власність громадян 
Конопльової Г.М. та Конопльова О.А. 

 
 

ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяв участь Котенко О.А. 
У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (24 осіб); 
                      „проти“ – 0 осіб; 

            „утримались“ – 0 осіб 



ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника відділу управління комунальною власністю 

Кошової Є.О. узяти до відома.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 344 додається). 
 

12. СЛУХАЛИ:  
Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, яка 

проінформувала про безоплатну передачу квартири № 69 за адресою 
вул.Полтавська, 2, в м. Пирятин     у    спільну часткову власність громадян 
Логошко Н.В., Логошка Д.А. та Логошка С.А. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Котенко О.А. 
У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (24 осіб); 
                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб 
 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника відділу управління комунальною власністю 

Кошової Є.О. узяти до відома. 
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 345 додається). 
 

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

виконкому міської ради, яка  проінформувала про  взяття  громадян на 
квартирний облік при  виконкомі міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (24 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 
виконкому міської ради Зергані М.І. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 346 додається). 

 



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

виконкому міської ради, яка  проінформувала про зняття гр.Леміщенко Н.М. із 
квартирного обліку при виконкомі міської ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
          Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (24 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 
виконкому міської ради Зергані М.І. узяти до відома. 
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 347 додається). 
 
15. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 
виконкому міської ради, яка  проінформувала про нумерацію квартири у 
житловому будинку по пров.Ярмарковий, 2 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
          Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (24 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 
виконкому міської ради Зергані М.І. узяти до відома. 
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 348 додається). 
 
16. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 
виконкому міської ради, яка  проінформувала про нумерацію квартири  у  
житловому будинку по  вул.Острів, 3 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
          Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 
 



ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (24 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 
виконкому міської ради Зергані М.І. узяти до відома. 
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 349 додається). 
 
17. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 
виконкому    міської    ради, яка  проінформувала про надання   дозволу 
гр.Грицай О.Б. на реконструкцію квартири № 1  з влаштуванням окремого входу 
по вул.Ярмаркова, 24 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 В обговоренні питання взяли участь Мельниченко М.В., Пазюк Н.Ю., 
Кучерявий А.А., Скорик В.І. 

Гуленко О.І., начальник відділу культури і туризму міської ради, внесла 
пропозицію щодо повернення питання на доопрацювання. 

У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з 
урахуванням пропозицій. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (22 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 2 осіб (Колінчук В.В., Кучерявий А.А.) 
 
ВИРІШИЛИ: 
 Питання про надання   дозволу гр.Грицай О.Б. на реконструкцію квартири 
№ 1  з влаштуванням окремого входу по вул.Ярмаркова, 24 в м.Пирятин 
повернути на доопрацювання. 
 
18. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 
виконкому міської ради, яка  проінформувала про надання гр.Комісар Л.М. 
квартири № 7 по вул.Полтавська, 2 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (24 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб. 
 



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 
виконкому міської ради Зергані М.І. узяти до відома. 
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 350 додається). 
 
19. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 
виконкому міської ради, яка  проінформувала про присвоєння адреси  земельній 
ділянці гр.Коркішка Ю.В. в с.Замостище Лубенського району Полтавської 
області. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (24 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 
виконкому міської ради Зергані М.І. узяти до відома. 
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 351 додається). 
 
20. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 
виконкому міської ради, яка  проінформувала про видачу гр. Редченку М.І. 
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво 
гаража № 9 по вул.Острів, 1А в м.Пирятин.   

 
ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (24 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 
виконкому міської ради Зергані М.І. узяти до відома. 
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 352 додається). 
 
 



21. СЛУХАЛИ: 
Коваленко Т.В., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому, яка  проінформувала про внесення змін до складу комісії з питань 
укомплектування комунальних закладів дошкільної освіти Пирятинської міської 
ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 
 

 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (24 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 
Коваленко Т.В. узяти до відома. 
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 353 додається). 

 
 
 

Міський голова                                                                   А.В.Сімонов  
      
 
 
Секретар виконкому міської ради       І.І.Козін 
 
 
Протокол вела 
начальник загального відділу та 
інформаційного забезпечення  
виконкому міської ради                                            Т.Д.Нестерець 


