
  

 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету 

   

     № 29                                                                                            від 03.10.2018 

         

                                                                                                           м. Житомир 

Засідання розпочалося о  10.05  год. 

 Засідання закінчилося  о  11.25   год. 

  

 У засіданні  виконавчого комітету міської ради  взяли участь: 

 

С. І. Сухомлин міський голова 

О. М. Пашко керуючий справами 

 

 Члени виконкому: Чиж Н.М., Кондратюк С.М., Ткачук Д.Г.,                

Артьомов С.М., Блощинський О.С., Бовсуновська М.А., Ваколюк О.Ю., 

Воробйов В.В., Годований Р.М., Ковалюк Н.Д., Кривошей М.І., Павлюк Н.А., 

Півоварова С.І., Потоцький В.О.,  Соя О.В., Таргонський О.С. 

 

 Із членів виконкому на засіданні відсутні: Краснопір В.В.,               

Ольшанська С.Г., Волинець Н.І., Гринишина В.В., Дяченко А.В.,               

Лисенко А.І. 

 

Присутні: Черниш Євгеній Миколайович – директор юридичного 

департаменту міської ради, Грищук Тетяна Анаталіївна – в.о. директора 

департаменту бюджету та фінансів міської ради, Приходченко Ольга 

Володимирівна – начальник управління по зв'язках з громадськістю міської 

ради, представники громадськості, керівники комунальних підприємств та 

виконавчих органів міської ради. 

 

Перед початком роботи виконавчого комітету міської ради міський 

голова надав слово для виступу президенту Житомирської обласної федерації 

з веслування на човнах «Дракон» Морозу Дмитру, який вручив міському 

голові Подяку за великий вклад в розвиток цього виду спорту у місті 

Житомир від президента федерації України Валерія Моргуна. 
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Перед формуванням Порядку денного міський голова Сухомлин С. І. 

наголосив усім присутнім, що в разі наявності конфлікту інтересів необхідно 

зробити повідомлення відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» із зазначенням відповідного проекту рішення. 
 

При формуванні порядку денного члени виконавчого комітету міської 

ради підтримали наступні пропозиції: 

1. Прийняти порядок денний за основу. 

При голосуванні: за - 18, проти - немає, утримались - немає.  

(Приймається) 
   

2. Секретаря міської ради Чиж Н.М. додатково внести до порядку 

денного наступні питання та розглянути їх першими:  

2.1. «Про організацію проведення заходів з нагоди відзначення Дня 

Захисника України, Дня Українського козацтва та Свята Покрови в місті 

Житомирі». 

При голосуванні: за – 18, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 
 

 2.2. «Про проведення фестивалю ініціативних житомирян 

«uCRAZYans».  

При голосуванні: за – 18, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 
 

 2.3. Заслухати інформацію про звернення адміністрації пересувного 

цирку-шапіто  «Вогні Києва» щодо його розміщення на території ТРЦ 

«Фуршет» по вул. Вітрука, 9.  

При голосуванні: за – 17, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 
 

 3. Керуючого справами виконавчого комітету міської ради Пашко О.М. 

додатково внести до порядку денного питання «Про відшкодування витрат на 

поховання Почесного громадянина міста Житомира». 

При голосуванні: за – 18, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 
 

 Члени виконавчого комітету міської ради  затвердили порядок денний в 

цілому. 

При голосуванні: за - 18, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. СЛУХАЛИ: Про організацію проведення заходів з нагоди 

відзначення Дня Захисника України, Дня Українського 

козацтва та Свята Покрови в місті Житомирі 
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 Доповідач: Рябенко Н. І. - начальник управління 

культури міської ради 
  

 Начальник управління культури міської ради Рябенко Н.І. ознайомила 

усіх присутніх із Планом заходів з нагоди відзначення Дня Захисника 

України, Дня Українського козацтва та Свята Покрови в місті Житомирі, яка 

у своєму виступі після слів «Урочисті та святкові заходи» у розділі «14 

жовтня 2018 року» внесла доповнення, а саме: «за ініціативи Житомирської 

обласної державної адміністрації та підтримки Житомирської міської ради». 
 

 При обговоренні зазначеного проекту рішення члени виконавчого 

комітету міської ради також підтримали наступні пропозиції: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

При голосуванні: за – 14, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 
 

 2. Рябенко Н. І. – внести доповнення до пункту 4 проекту рішення, 

згідно з якими погодити ФОП Павлюк О. А. організацію проведення ярмарку 

також і на території бульвару Новий.  

При голосуванні: за – 18, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 
 

3. Виправити технічну помилку у попередньому розрахунку до  

видатків на організацію та проведення Дня Українського козацтва, Свята 

Покрови, Дня захисника України, а саме: замінити у рядку «ВСЬОГО» суму 

витрат у грн. з «940000,00» на «94000,00». 

При голосуванні: за – 15, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1027  додається. 

При голосуванні: за - 18,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 
 

2. СЛУХАЛИ: Про проведення фестивалю ініціативних житомирян 

«uCRAZYans» 

 Доповідач: Рябенко Н. І. - начальник управління 

культури міської ради 

    

 ВИСТУПИЛИ: 

Ж. Соловйова організатор заходу 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1028  додається. 

При голосуванні: за - 18,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 
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3. СЛУХАЛИ: Інформацію про звернення адміністрації пересувного 

цирку-шапіто  «Вогні Києва» щодо його розміщення в      

м. Житомир на території ТРЦ «Фуршет» по вул. Вітрука, 

9, з 29 жовтня по 11 листопада 2018 року 

 Доповідач: Чиж Н. М. – секретар міської ради  

 

 ВИСТУПИЛИ: 

Н. А. Павлюк заступник начальника КП "Інспекція з благоустрою          

м. Житомира" Житомирської міської ради 

С. І. Сухомлин  Житомирський міський голова 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

С. І. Півоварова  директор приватного підприємства "КВЖРЕП № 8" 

В. О. Потоцький  заступник генерального директора ТОВ ТК "Полісся-

Продукт" 

  

 Після обговорення зазначеного питання міський голова ставить на 

голосування пропозицію: 

 «Хто за те, щоб надавати дозвіл таким пересувним циркам з тваринами 

працювати на території міста Житомира». 

 При голосуванні: за – 4, проти - немає, утримались - немає. 

(Не приймається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Інспекція з благоустрою м. Житомира» 

Житомирської міської ради 

 Доповідач: Юзвинський Ю. К. - начальник КП 

«Інспекція з благоустрою  м. Житомира» 

міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1029 додається. 

При голосуванні: за - 17,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

    

5. СЛУХАЛИ: Про порядок надання контрольних карток на виконання 

робіт, повִיязаних з тимчасовим порушенням 

благоустрою комунальним підприємствам 

«Житомирводоканал» та «Житомиртеплокомуненерго» 

Житомирської міської ради  

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради  
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 ВИСТУПИЛИ: 

С. М. Кондратюк заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Н. А. Павлюк заступник начальника КП "Інспекція з благоустрою          

м. Житомира" Житомирської міської ради 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

Д. Г. Ткачук  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

В. О. Потоцький  заступник генерального директора ТОВ ТК "Полісся-

Продукт" 

 

 Під час свого виступу начальник управління комунального 

господарства міської ради Марцун О.В. ознайомив присутніх з листом 

Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України від 02.10.2018 № 56-02/1612, згідно з яким Відділення не 

погоджує даний проект рішення. (Копія листа додається до оригіналу 

протоколу засідання виконавчого комітету міської ради).  

 

 Після обговорення зазначеного проекту рішення члени виконавчого 

комітету міської ради підтримали наступні пропозиції: 

 1. Прийняти проект рішення за основу. 

При голосуванні: за – 17, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

 2. Враховуючи рекомендації Годованого Р.М., Ткачука Д.Г., доповнити 

проект рішення пунктом, згідно з яким комунальному підприємству 

«Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради 

необхідно щомісяця інформувати членів виконавчого комітету міської ради 

про видані та продовжені контрольні картки, терміном дії більш ніж 60 

календарних днів.  

При голосуванні: за – 17, проти - немає, утримались - немає. 

(Приймається) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1030 додається. 

При голосуванні: за -  17,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Житомиртранспорт» Житомирської 

міської ради  

 Доповідач: Фурлет І. В. – директор КП «Житомиртран- 

спорт» міської ради 
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 ВИСТУПИЛИ: 

В. О. Потоцький  заступник генерального директора ТОВ ТК "Полісся-

Продукт" 

Д. Г. Ткачук  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1031 додається. 

При голосуванні: за -  17,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Житомирміськгаз» Житомирської міської 

ради 

 Доповідач: Левицький В. О. - директор КП 

«Житомирміськгаз» міської ради 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1032 додається. 

При голосуванні: за –  17,  проти – немає, утримались – 

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

8. СЛУХАЛИ: Про погодження розміру плати за навчання, 

встановлення переліку пільг та документів для 

отримання пільг у комунальних початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах 

(школах естетичного виховання) на 2018-2019 

навчальний рік  

 Доповідач: Рябенко Н. І. - начальник управління 

культури міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1033 додається. 

При голосуванні: за – 17,  проти – немає, утримались – 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про впорядкування, уточнення та надання нових адрес 

об’єктам архітектури 

 Доповідач: Блажиєвський І. Й. – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 
  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1034 додається. 

При голосуванні: за - 17,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 
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СЛУХАЛИ: Про виконання протокольного доручення від 05.09.2018 

№ 27 щодо розміщення засобу зовнішньої реклами ТОВ 

«АТБ-Маркет» за адресою вул. Покровська, 135 

 Доповідач: Блажиєвський І. Й. – директор департаменту 

містобудування та земельних відносин 

міської ради 

  

 ВИСТУПИЛИ: 

В. О. Потоцький  заступник генерального директора ТОВ ТК "Полісся-

Продукт" 

Р. М. Годований  начальник відділу організаційної роботи Житомирської 

обласної організації Політичної партії "Народний фронт" 

С. М. Кондратюк заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

О. М. Пашко  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Д. Г. Ткачук  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

ВИРІШИЛИ: Доручити заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Кондратюку С.М.: 

1. Розібратися в ситуації щодо завершення робіт  по 

розміщенню зовнішньої реклами ТОВ «АТБ-Маркет» за 

адресою вул. Покровська, 135 відповідно до вимог 

технологічної схеми рекламного засобу та благоустрою 

прилеглої території (вияснити чи завершено роботи та 

хто із уповноважених осіб їх приймав, якщо ні, то чи 

було продовжено термін на порушення благоустрою).  

2. Проаналізувати цей випадок та розібратися в 

технології прийняття рішень виконкому щодо надання 

дозволів на виконання робіт та їх контролю, а саме хто 

приймає ці роботи та несе відповідальність, що виконані 

роботи відповідають погоджувальній документації. 

Систематизувати це питання та  запропонувати механізм 

дієвого контролю за виконанням таких рішень 

виконкому.  

3. Проінформувати виконком про виконання 

доручення. 

При голосуванні: за -  17,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Приймається) 

  

 

10. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей 
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 Доповідач: Жалюк Т. В. - ліквідатор КП "Містобудівна 

політика м. Житомира" Житомирської 

міської ради 

     

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1035  додається. 

При голосуванні: за - 15,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

11. СЛУХАЛИ: Про оренду комунального майна та внесення змін в 

рішення міськвиконкому  

 Доповідач: Матвеюк В. В. -  директор КП «Регулювання 

орендних відносин»  міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1036 додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)  

  

12. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс виконаних робіт з реконструкції 

об’єкта  

 Доповідач: Глазунов В. В. - начальник управління 

капітального будівництва міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1037  додається. 

При голосуванні: за - 17,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

  

13. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

виконавчого комітету міської ради від 18.01.2012 № 07 

 Доповідач: Марцун О. В. - начальник управління 

комунального господарства міської ради 

 

 ВИСТУПИЛИ: 

С. М. Кондратюк заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1038  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

   

14. СЛУХАЛИ: Про передачу нежитлових приміщень 
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 Доповідач: Мостович Ю. О. - начальник управління 

житлового господарства міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1039 додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

   

15. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 19.07.2017 № 645 

 Доповідач: Мостович Ю. О. - начальник управління 

житлового господарства міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1040 додається.  

При голосуванні: за – 17,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про надання адресних соціальних допомог пенсіонерам, 

інвалідам, малозабезпеченим верствам населення та 

іншим категоріям громадян міста Житомира 

 Доповідач: Ліпінська Л. І. - в.о. директора департаменту 

соціальної політики міської ради 
    

  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1041 додається.  

При голосуванні: за - 14,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про відшкодування витрат на поховання Почесного 

громадянина міста Житомира 

 Доповідач: Ліпінська Л. І. - в.о. директора департаменту 

соціальної політики міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1042 додається. 

При голосуванні: за - 15,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  1043  додається. 

При голосуванні: за – 15,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)    

    

19. СЛУХАЛИ: Про встановлення піклування над  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1044  додається. 

При голосуванні: за – 15,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято)    

 

20.СЛУХАЛИ: Про зміну прізвища малолітній  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1045  додається. 

При голосуванні: за - 15,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

21.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо участі у вихованні та 

порядок побачення із сином  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1046  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

22.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо позбавлення 

батьківських прав  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1047  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

23.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла та земельної 

ділянки  
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 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1048  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

24.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1049  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

25.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1050  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

26.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла малолітній  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1051  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

27.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла малолітньому  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1052  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

28.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла та земельної 
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ділянки  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1053  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

29.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1054  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

30.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на дарування житла                   

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1055  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

 

31.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на купівлю житла малолітньому  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1056 додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

32.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів від імені малолітньої  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1057  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 
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(Рішення прийнято) 

 

33.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на підписання необхідних 

документів  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

    

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1058  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

34.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж житла неповнолітньому  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1059  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

35.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж житла від імені дітей  

 

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1060  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

36.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж житла від імені 

малолітньої  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1061  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

37.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж житла від імені 

малолітньої  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 
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ВИРІШИЛИ: Рішення №  1062  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

38.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж житла неповнолітньому  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1063  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

39.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж житла неповнолітній  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1064  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

40.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж житла неповнолітній  

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1065  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

41.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на продаж  автомобіля від імені 

малолітньої    

 Доповідач: Бібла О. В. – начальник служби у справах 

дітей міської ради 

  

ВИРІШИЛИ: Рішення №  1066  додається. 

При голосуванні: за - 16,  проти - немає, утримались - 

немає. 

(Рішення прийнято) 

 

Міський голова                                                                          С. І. Сухомлин 

Керуючий справами                                                                   О. М. Пашко 


