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УКРАЇНА
Хмільницька міська рада Вінницької області

ПРОТОКОЛ
5 позачергової сесії Хмільницької міської ради 8 скликання 

22.01.2021 року                                                     місто Хмільник
14.00 год.
Усього депутатів: 34.
Зареєстровано на сесії: 31 депутат (список додається).
Запрошених: 20 (список додається).

Головуючий:
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова  

Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Щороку 22 січня відзначається День соборності України. Саме цього дня на Софійській площі у Києві було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в єдину незалежну державу.
День соборності символізує єдність українських земель і є одним зі знакових свят українського державотворення після Дня незалежності.
Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність. Тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. 
Цілісна Україна – це повернення окупованих  Криму і окремих районів Донецької і Луганської областей.
Тому відновлення нашої соборності відбудеться після деокупації цих територій.
	Я вітаю усіх, хто своєю працею, громадською діяльністю, виконанням військового обов’язку, волонтерством, інформаційною підтримкою та патріотизмом продовжує сміливі починання вільного українського народу і вносить свій посильний внесок у збереження здобутків нашої України.

Юрчишин Микола Васильович, міський голова  
Інформую про утворення та реєстрацію  у міській раді 8 скликання депутатської фракції політичної партії Вінницької обласної організації Всеукраїнського об'єднання "БАТЬКІВЩИНА" у складі 4-х депутатів:
	Томашук Олег Володимирович;
	Якобнюк Тетяна Василівна;
	Шаталова Людмила Юріївна;

Томащук Валерій Володимирович.
Голова фракції - Томашук Олег Володимирович.


№ п/п
Питання порядку денного
-
 Затвердження секретаріату пленарного засідання
-
 Затвердження порядку денного пленарного засідання
	

Про надання згоди на прийняття майна до комунальної власності Хмільницької міської територіальної громади
Інформація: Сташка А.В., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
	

Про прийняття комунальних закладів та установ у власність Хмільницької  міської територіальної громади та затвердження їх установчих документів
Інформація: Цупринюк Ю.С., начальника відділу культури і туризму міської ради
	

Про затвердження Програми сприяння діяльності комунальної установи «Хмільницький трудовий архів» на 2021 рік
Інформація: Маташа С.П., керуючого справами виконавчого комітету міської ради
	

Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування заходів Програми сприяння діяльності комунальної установи «Хмільницький трудовий архів» на 2021р.
Інформація: Маташа С.П., керуючого справами виконавчого комітету міської ради
	

Про затвердження положень про управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради, про відділ прогнозування, залучення інвестицій та розвитку курортної галузі, відділ розвитку підприємництва, сфери послуг та енергоменеджменту, відділ розвитку сільського господарства управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької міської ради
Інформація: Підвальнюка Ю.Г., начальника управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради
	

Про внесення змін та доповнень  до Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській ТГ на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням  53 сесії міської  ради 7 скликання № 1701 від 19.10.2018 року (зі змінами)
Інформація: Підвальнюка Ю.Г., начальника управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради
	

Про внесення змін та доповнень до рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1702 «Про Порядки використання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування заходів Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській ТГ  на 2019-2021 роки» (зі змінами)
Інформація: Підвальнюка Ю.Г., начальника управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради
	

Про внесення змін до Комплексної програми покращення умов медичного обслуговування жителів Хмільницької міської ТГ на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами)
Інформація: Кричун Е.А., в.о. начальника управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
	

Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування заходів Комплексної програми покращення умов медичного обслуговування жителів Хмільницької міської ТГ на 2020-2023 роки, затвердженого рішенням 71 сесії міської ради 7 скликання №2466 від 07 лютого 2020 року (зі змінами)
Інформація: Кричун Е.А., в.о. начальника управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
	

Про затвердження переліку земельних ділянок  сільськогосподарського призначення комунальної власності Хмільницької міської ТГ право оренди на  які підлягає продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах) у 2021-2023 роках
Інформація: Тишкевич С.В., начальника відділу земельних відносин міської ради
	

Про внесення змін та доповнень до рішення 1 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 08.12.2020 р. №6 «Про затвердження загальної структури виконавчих органів Хмільницької міської ради та штатного розпису працівників виконавчих  органів Хмільницької міської ради (у новій редакції)» (зі змінами)
Інформація: Юрчишина М.В., міського голови
	

Про затвердження звіту про виконання бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади за 2020 р.
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління міської ради
	

Про затвердження договорів про передачу коштів між місцевими бюджетами у 2021 році
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління міської ради
	

Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління міської ради

 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Затвердження секретаріату пленарного засідання
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова

Пропоную включити до складу секретаріату пленарного засідання Загамулу Ю.І., депутата міської ради від Вінницької обласної організації політичної партії «Українська стратегія Гройсмана», та Максименка І.М., депутата міської ради від Вінницької обласної організації політичної партії «Слуга народу»
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова

 Хто за цю пропозицію, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Затвердження порядку денного пленарного засідання
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова

На розгляд сесії пропонується винести 14 питань. Вам усім вони роздані. 
Ставлю на голосування пропозицію затвердження порядку денного,  прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 3.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 1. Про надання згоди на прийняття майна до комунальної власності Хмільницької міської територіальної громади
Сташко Андрій Володимирович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
Зачитав проєкт рішення та повідомив що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії та отримав позитивний висновок
Євтодій Ірина Миколаївна, депутат міської ради від Вінницької обласної організації політичної партії "За майбутнє"
Я розмовляла з представниками КНП "Літинський районний центр ПМСД" та  ознайомилась з їхньою структурою. Мені сказали, що передаються ФАПи. 
 Вони передають не ФАПи, а АЗПСМ населених пунктів с. Кожухів та с. Журавне, а все інше це фельдшерські пункти, у селах Олександрівка, Шевченка та Іванівці.
 Прошу внести зміни до проєкту рішення
Юрчишин Микола Васильович, міський голова

Хто за пропозицію Євтодій І.М., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №131 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 2. Про прийняття комунальних закладів та установ у власність Хмільницької  міської територіальної громади та затвердження їх установчих документів
Цупринюк Юлія Степанівна, начальник відділу культури і туризму міської ради
Зачитала проєкт рішення та повідомила що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №132 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження Програми сприяння діяльності комунальної установи «Хмільницький трудовий архів» на 2021 рік
Маташ Сергій Петрович, керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Зачитав проєкт рішення та повідомив що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №133 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування  заходів Програми сприяння діяльності комунальної установи «Хмільницький трудовий архів» на 2021р.
Маташ Сергій Петрович, керуючий справами виконавчого комітету
Зачитав проєкт рішення та повідомив що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №134 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження положень про управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради, про відділ прогнозування, залучення інвестицій та розвитку курортної галузі, відділ розвитку підприємництва, сфери послуг та енергоменеджменту, відділ розвитку сільського господарства управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької міської ради
Підвальнюк Юрій Григорович,  начальник управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради
Зачитав проєкт рішення та повідомив що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії та отримав позитивний висновок.
На засіданні постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики були зауваження до пункту 3.1.6, 3.2.3 та 3.2.8. Положення про управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради, про відділ прогнозування, залучення інвестицій та розвитку курортної галузі міської ради та зауваження до пункту 3.2.17 Положення про відділ розвитку підприємництва, сфери послуг та енергоменеджменту управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції
Хмільницької міської ради.
Пункти Положення про управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради викладені в новій редакції:
Пункт 3.1.6: «Здійснення тарифної політики територіальної громади, у галузі пасажирських перевезень у межах повноважень». 
Пункт 3.2.3: «Бере участь у розробці цільових програм з інших питань самоврядування, здійснює узагальнення звітів та проводить їх аналіз, забезпечує організацію підготовки звітів про хід і результати виконання цих програм в межах повноважень».
Пункт 3.2.8: «Перевіряє та погоджує проєкти фінансових планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади, та звіти про їх виконання, вносить до них зауваження і пропозиції».
Пункт 3.2.17. Положення про відділ розвитку підприємництва, сфери послуг та енергоменеджменту управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької міської ради також викладено в новій редакції: «Підготовка проєктів планів міської ради та її виконавчих органів з підготовки регуляторних актів та плану-графіка відстежень їх результативної діяльності».
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №135 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін та доповнень  до Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській ТГ на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням  53 сесії міської ради 7 скликання № 1701 від 19.10.2018 року (зі змінами)
Підвальнюк Юрій Григорович,  начальник управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради
Зачитав проєкт рішення та повідомив що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії та отримав позитивний висновок.
На виконання службової записки начальника відділу бухгалтерського обліку пропонується доповнити проєкт рішення наступник заходом: «Фінансове забезпечення видатків на оплату праці для виплати компенсації за невикористану відпустку і вихідної допомоги працівникам Порицької сільської ради» у сумі 22,851 грн.
На засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики надійшла пропозиція доповнити пункт 2 програми підпунктом: 2.2.2. «Послуги адвокатів для представництва інтересів міської ради та виконкому в судах» у сумі 10 тис. грн.
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за озвучені пропозиції Підвальнюком Ю.Г., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №136 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін та доповнень до рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1702 «Про Порядки використання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування заходів Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській ТГ  на 2019-2021 роки» (зі змінами)
Підвальнюк Юрій Григорович,  начальник управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради
Зачитав проєкт рішення та повідомив що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії та отримав позитивний висновок.
На засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики була пропозиція внести технічну поправку: в пункті 1 та пункті 2 відповідно замінити 2020 рік на 2021 рік
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за пропозицію постійної комісії, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №137 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до Комплексної програми покращення умов медичного обслуговування жителів Хмільницької міської ТГ на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами)
Кричун Еліна Антонівна, в.о. начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради
Зачитала проєкт рішення та повідомила що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №138 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування заходів Комплексної програми покращення умов медичного обслуговування жителів Хмільницької міської ТГ на 2020-2023 роки, затвердженого рішенням 71 сесії міської ради 7 скликання №2466 від 07 лютого 2020 року (зі змінами)
Кричун Еліна Антонівна, в.о. начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради
Зачитала проєкт рішення та повідомила що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 2, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №139 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження переліку земельних ділянок  сільськогосподарського призначення комунальної власності Хмільницької міської ТГ право оренди на  які підлягає продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах) у 2021-2023 роках
Тишкевич Світлана Вікторівна, начальник відділу земельних відносин міської ради
Зачитала проєкт рішення та повідомила що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії та отримав позитивний висновок.
Була пропозиція постійної комісії з питань земельних відносин, агропромислового комплексу, містобудування, екології та природокористування доповнити проєкт рішення наступним пунктом: «Зобов’язати старост довести це рішення до відома жителів увірених їм населених пунктів, з метою визначення серед вказаного в Додатку 1 переліку земельних ділянок, які використовуються громадою як пасовища або можливі інші обмеження, що суттєво впливають на розвиток та життєве середовище громади»
Також, у проєкті рішення були внесені деякі поправки, а саме були виправлені помилки у  площах деяких земельних ділянок. Проєкт рішення був підготовлений з Наказу головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області, яким нам передавались земельні ділянки у комунальну власність (землі запасу). При більш детальному опрацюванні проєкту рішення, під час вивчення нормативної оцінки та витягів з ДЗК конкретно по кожній ділянці, було виявлено, що  у Наказі головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області різняться площі земельних ділянках. Тому було внесено зміни до площі у земельних ділянках: №19, №40, №43, №47, №59, №138 у проєкті рішення
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за озвучені пропозиції Тишкевич С.В., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №140 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін та доповнень до рішення 1 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 08.12.2020 р. №6 «Про затвердження загальної структури виконавчих органів Хмільницької міської ради та штатного розпису працівників виконавчих  органів Хмільницької міської ради (у новій редакції)» (зі змінами)
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Зачитав проєкт рішення та повідомив що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії та отримав позитивний висновок
Крепкий Павло Васильович, депутат міської ради від Вінницької обласної організації політичної партії «Українська стратегія Гройсмана»
Я пропоную у четвертому пункті проєкту рішення замінити дату  з «23.12.2021 року» на «23.01.2021 року»
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за пропозицію Крепкого П.В., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №141 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження звіту про виконання бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади за 2020 р.
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Зачитала проєкт рішення та повідомила що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №142 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження договорів про передачу коштів між місцевими бюджетами у 2021 році
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Зачитала проєкт рішення та повідомила що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №143 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 14. Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Зачитала проєкт рішення та повідомила що проєкт рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №144 додається.

Головуючий закрив сесію о 14.55 годині.

Міський голова                                                     М.В. Юрчишин
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