
 

УКРАЇНА 

ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

спільного засідання постійних депутатських комісій з питань освіти, культури, 
спорту, охорони здоров’я, соціальної та молодіжної політики, з питань 
інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі 

 

02 грудня 2020 р.                                                                                 м. Пологи 

 

ПРИСУТНІ ДЕПУТАТИ: 

А. Дуб, В. Романцов, Д. Чокнадій, О. Дібровський, С. Боговин, С. Чокнадій – 

головує на засіданні комісій 

 

ЗАПРОШЕНІ: Ю. Коноваленко – міський голова, 
 Ю. Вєтров  – перший заступник міського голови, 

                            Н. Кошель  – секретар ради, 
                            О. Марусенко  – начальник відділу комунального майна, 
                            О. Котенко  – начальник відділу фінансів, 
                            Ю. Кулик  – начальник відділу з правового забезпечення, 

О. Турейська  – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку. 

 

Проєкт порядку денного другої сесії Пологівської міської ради 

№ 

з/п 

Назва проєкту рішення 

1 Про припинення повноважень депутатки Пологівської міської ради 
Рубан М.А. 

2 Про затвердження Регламенту Пологівської міської ради восьмого 
скликання  

3 Про забезпечення реалізації трудових прав секретаря Вербівської 
сільської ради О.Качан 

4 Про забезпечення реалізації трудових прав секретаря Тарасівської 
сільської ради В.Мєшкової 

5 Про внесення змін до Програми «Охорона здоров’я» на 2020 рік (із 
внесеними змінами) 

6 Про внесення змін та доповнень до Програми «Організація харчування 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів» на 2020 рік (із внесеними 



змінами) 
7 Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення діяльності 

закладів загальної середньої освіти Пологівської міської ради» на 2020 
рік (із внесеними змінами) 

8 Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Пологівської міської 
об’єднаної територіальної громади» на 2020 рік (із внесеними змінами) 

9 Про внесення змін до Програми «Благоустрій» на 2020 рік (із внесеними 
змінами)  

10 Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 
актів Пологівської міської ради на 2021рік 

11 Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Пологівської 
міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році  

12 Про безоплатну передачу ноутбука Dell, 10% з балансу КУ 
«Новофедорівська ЗОШ І-ІІ ст.» ПМР на баланс КУ «Інженерненська  
ЗОШ І-ІІІ ст.» ПМР 

13 Про укладання протоколу про співробітництво  
між Пологівською міською радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем 
Програми «Децентралізація Приносить Кращі Результати та 
Ефективність» (DOBRE)  

14 Про внесення змін до відомостей про юридичну особу 

15 Про припинення Вербівської сільської ради Пологівського району 
Запорізької області, Григорівської сільської ради Пологівського району 
Запорізької області, Костянтинівської сільської ради Пологівського 
району Запорізької області, Пологівської сільської ради Пологівського 
району Запорізької області, Тарасівської сільської ради Пологівського 
району Запорізької області шляхом приєднання до Пологівської міської 
ради 

16 Про припинення виконавчого комітету Вербівської сільської ради 
Пологівського району Запорізької області, виконавчого комітету 
Григорівської сільської ради Пологівського району Запорізької області, 
виконавчого комітету Костянтинівської сільської ради Пологівського 
району Запорізької області, виконавчого комітету Пологівської сільської 
ради Пологівського району Запорізької області, виконавчого комітету 
Тарасівської сільської ради Пологівського району Запорізької області 
шляхом приєднання до виконавчого комітету Пологівської міської ради 

17 Про створення юридичної особи публічного права на базі структурного 
підрозділу - відділу фінансів Пологівської міської ради Пологівського 
району Запорізької області, надавши йому статус юридичної особи 

18 Про створення юридичної особи публічного права на базі структурного 
підрозділу – служби у справах дітей Пологівської міської ради 
Пологівського району Запорізької області, надавши йому статус 
юридичної особи 

19 Про внесення змін до рішення Пологівської міської ради від 20.12.2019 
№ 308 «Про бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної 



громади на 2020 рік» (із внесеними змінами) 

20 Про клопотання перед ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області щодо 
передачі земельних ділянок державної власності у комунальну власність 

21 Про клопотання щодо безоплатної передачі земельних ділянок 
комунальних установ зі спільної власності територіальних громад сіл та 
міста Пологівського району Запорізької області до комунальної власності 
Пологівської міської територіальної громади 

22 Про передачу в оренду Удовіченку І.І. та Удовіченку В.І. земельної 
ділянки по вулиці І.Крилова, 103б/2, місто Пологи  

23 Про продовження ТОВ «Україна» права оренди земельної ділянки по 
вулиці Єдності, 14а місто Пологи, для обслуговування  кіоску 
хлібобулочних виробів 

24 Про  дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки по вулиці 
Єдності, 36/вулиці Шевченка, 6 в місті Пологи, укладеного з Слісаренком 
В.М. 

25 Про розгляд заяви Єрьоменко О.Т. 
26 Про передачу у власність Ільченко С.В. земельної ділянки по вулиці 

Медовій, 13а, місто Пологи для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

27 Про передачу у власність Кириченку Я.А. земельної ділянки по вулиці 
Московській, 77, місто Пологи для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

28 Про передачу у власність Нікасову П.Є. земельної ділянки по вулиці 
Героїчній, будинок 18, місто Пологи для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

29 Про передачу у власність Севериненко Н.В. земельної ділянки по вулиці 
Ставковій, 1а, місто Пологи для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

30 Про розгляд клопотання Копил В.В. щодо відведення земельної ділянки 
по вулиці Магістральній, 299, місто Пологи, для ведення особистого 
селянського господарства 

31 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель ТОВ «Романцови і КО» 

32 Про погодження технічної документації та передачу в оренду Лелеченку 
Ю.М. земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва 

33 Про передачу у власність Жадан С.С. земельної ділянки по вулиці 
Центральній, будинок 145, село Басань, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

34 Про передачу у власність Горулько А.О. земельної ділянки  в селі Басань, 



для ведення особистого селянського господарства 

35 Про передачу у власність Коротаєвській К.О. земельної ділянки в селі 
Басань, для ведення особистого селянського господарства  

36 Про розгляд клопотання Оліфана А.В. щодо відведення земельної 
ділянки у власність в селі Басань для ведення особистого селянського 
господарства 

37 Про розгляд клопотання Хілько Л.І. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Басань для ведення особистого селянського господарства 

38 Про розгляд клопотання Дяченка Ф.І. щодо відведення земельної ділянки 
у власність в селі Басань для ведення особистого селянського 
господарства 

39 Про розгляд заяви Кравченка О.С. 
40 Про розгляд заяви Кравченко В.В. 
41 Про розгляд клопотання Радченка В.М. щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Миру, будинок 31, село Семенівка, для ведення 
особистого селянського господарства 

42 Про розгляд клопотання Ярового М.В. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Миру, будинок 85, село Семенівка, для ведення 
особистого селянського господарства 

43 Про розгляд клопотання Ярового М.В. щодо відведення земельних 
ділянок в селі Семенівка для городництва 

 
 

  1. СЛУХАЛИ: 
Про припинення повноважень депутатки Пологівської міської ради Рубан М.А. 

Доповідає: Н. Кошель – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 1. 

 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Регламенту Пологівської міської ради восьмого скликання  

Доповідає: Н. Кошель – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення  № 2. 

 
 

3. СЛУХАЛИ: 
Про забезпечення реалізації трудових прав секретаря Вербівської сільської ради 
О.Качан. 

Доповідає: Л. Шевченко – начальник загального відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 3. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 



Про забезпечення реалізації трудових прав секретаря Тарасівської сільської 
ради В.Мєшкової. 

Доповідає: Л. Шевченко – начальник загального відділу  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 4. 

 
 

5. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Програми «Охорона здоров’я» на 2020 рік (із внесеними 
змінами). 

Доповідає: Н. Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту та 
охорони здоров’я  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 5. 

 
 

6. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін та доповнень  до Програми «Організація харчування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів» на 2020 рік (із внесеними змінами). 

Доповідає: С. Бандурка  – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 6. 

 
 

7. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення діяльності закладів 
загальної середньої освіти Пологівської міської ради» на 2020 рік (із внесеними 
змінами). 

Доповідає: Бандурка С. – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 7. 

 
 

8. СЛУХАЛИ: 
Про внесення  змін до Програми «Розвиток культури Пологівської міської 
об’єднаної територіальної громади» на 2020 рік (із внесеними змінами). 

Доповідає: О. Хижня – провідний спеціаліст відділу культури і туризму 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 8 

 
 

9. СЛУХАЛИ: 
Про внесення  змін до Програми «Благоустрій» на 2020 рік (із внесеними 
змінами) Про покладення обов’язків старости.  

Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 9. 

 
 

10. СЛУХАЛИ: 



Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 
Пологівської міської ради на 2021рік. 

Доповідає: Є. Курилець – провідний спеціаліст відділу економічного 
розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 10. 

 
 

11. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Пологівської 
міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році. 

Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 11. 

 
 

12. СЛУХАЛИ: 
Про безоплатну передачу ноутбука Dell, 10% з  балансу КУ «Новофедорівська 

ЗОШ І-ІІ ст.» ПМР на баланс КУ «Інженерненська  ЗОШ І-ІІІ ст.» ПМР. 

Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 12. 

 

13. СЛУХАЛИ: 
Про укладання протоколу про співробітництво між Пологівською міською 
радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація 
Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE).  

Доповідає: Н. Копил – начальник відділу енергоменеджменту, 
енергоефективності та інвестицій  

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 13. 

 

14. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до відомостей про юридичну особу. 

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 14. 

 

15. СЛУХАЛИ: 
Про припинення Вербівської сільської ради Пологівського району 

Запорізької області, Григорівської сільської ради Пологівського району 
Запорізької області, Костянтинівської сільської ради Пологівського району 
Запорізької області, Пологівської сільської ради Пологівського району 
Запорізької області, Тарасівської сільської ради Пологівського району 
Запорізької області шляхом приєднання до Пологівської міської ради. 

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 15. 

 

16. СЛУХАЛИ: 
Про припинення виконавчого комітету Вербівської сільської ради 
Пологівського району Запорізької області, виконавчого комітету Григорівської 
сільської ради Пологівського району Запорізької області, виконавчого комітету 
Костянтинівської сільської ради Пологівського району Запорізької області, 
виконавчого комітету Пологівської сільської ради Пологівського району 
Запорізької області, виконавчого комітету Тарасівської сільської ради 
Пологівського району Запорізької області шляхом приєднання до виконавчого 
комітету Пологівської міської ради. 

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 16. 

 

17. СЛУХАЛИ: 
Про створення юридичної особи публічного права на базі структурного 
підрозділу - відділу фінансів Пологівської міської ради Пологівського району 
Запорізької області, надавши йому статус юридичної особи. 

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 17. 

 

18. СЛУХАЛИ: 
Про створення юридичної особи публічного права на базі структурного 
підрозділу – служби у справах дітей Пологівської міської ради Пологівського 
району Запорізької області, надавши йому статус юридичної особи. 

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 18. 
 

19. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення Пологівської міської ради від 20.12.2019 № 308 
«Про бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 
рік» (із внесеними змінами). 

Доповідає: О. Котенко – начальник відділу фінансів 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 19. 

 

20. СЛУХАЛИ: 
Про клопотання перед ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області щодо 
передачі земельних ділянок державної власності у комунальну власність). 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 20. 

 

21. СЛУХАЛИ: 
Про клопотання щодо безоплатної передачі земельних ділянок комунальних 
установ зі спільної власності територіальних громад сіл та міста Пологівського 
району Запорізької області до комунальної власності Пологівської міської 
територіальної громади. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 21. 

 

22. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду Удовіченку І.І. та Удовіченку В.І. земельної ділянки по 
вулиці І.Крилова, 103б/2, місто Пологи. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 22. 

 

23. СЛУХАЛИ: 
Про продовження ТОВ «Україна» права оренди земельної ділянки по вулиці 
Єдності, 14а місто Пологи, для обслуговування  кіоску хлібобулочних виробів. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 23.  

 

24. СЛУХАЛИ: 
Про  дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки по вулиці 
Єдності, 36/вулиці Шевченка, 6 в місті Пологи, укладеного з Слісаренком В.М. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення №24. 
 

25. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Єрьоменко О.Т. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 25. 

 

 

26. СЛУХАЛИ: 



Про передачу у власність Ільченко С.В. земельної ділянки по вулиці Медовій, 
13а, місто Пологи для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 26. 

 

27. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Кириченку Я.А. земельної ділянки по вулиці 
Московській, 77, місто Пологи для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 27. 

 

28. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Нікасову П.Є. земельної ділянки по вулиці Героїчній, 
будинок 18, місто Пологи для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 28. 

 

29. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Севериненко Н.В. земельної ділянки по вулиці 
Ставковій, 1а, місто Пологи для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 29. 

 

30. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Копил В.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Магістральній, 299, місто Пологи, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 30. 

 

31. СЛУХАЛИ: 



Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель ТОВ «Романцови і КО». 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 31. 

 

32. СЛУХАЛИ: 
Про погодження технічної документації та передачу в оренду Лелеченку Ю.М. 
земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 32. 

 

33. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Жадан С.С. земельної ділянки по вулиці Центральній, 
будинок 145, село Басань, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 33. 

 

34. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Горулько А.О. земельної ділянки  в селі Басань, для 
ведення особистого селянського господарства 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 34. 

 

35. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Коротаєвській К.О. земельної ділянки в селі Басань, 
для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 35. 

 

36.СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Оліфана А.В. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Басань для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 36. 

 

37. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Хілько Л.І. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Басань для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 37. 

 

38. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Дяченка Ф.І. щодо відведення земельної ділянки у 
власність в селі Басань для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 38. 

 

39. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Кравченка О.С. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 39. 

 

40. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд заяви Кравченко В.В. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 40. 

 

41. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Радченка В.М. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Миру, будинок 31, село Семенівка, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 41. 

 

 

42. СЛУХАЛИ: 



Про розгляд клопотання Ярового М.В. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Миру, будинок 85, село Семенівка, для ведення особистого селянського 
господарства. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 42. 

 

43. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Ярового М.В. щодо відведення земельних ділянок в 
селі Семенівка для городництва. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 43. 

 

 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ                                                                         С. ЧОКНАДІЙ 

 


