
ПРОТОКОЛ  № 1 

чергового  засідання виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

Від 30 січня 2019 року                                                                Початок о 14.00 год. 

                                                               

                                                                                                        Закінчення 15.00 год. 

Усього членів:    15 (п’ятнадцять)  

 

Присутні: 9   ( дев’ять ) список додається. 

Відсутні:   Шувар А.Й., Русиняк В.І., Ємбрик Н.Я.,  

   Гулик В.Р., Іваськів А.С., Бойчук Н.Р. 

Запрошені: список додається. 

 

Місце проведення: м. Бурштин, 

вул. С. Стрільців, 4, I поверх, 

актова зала 

 

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування» та Регламенту 

виконавчого комітету, відкриває та проводить чергове засідання виконавчого комітету 

міський голова Роксолана Джура. 

Слухали: Про затвердження  порядку денного засідання виконкому міської ради. 

Виступили: голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна, зазначила, що на  

чергове засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради прибуло 9  (дев’ять ) 

членів виконавчого комітету (кворум є). Міський голова зазначила, що порядок денний 

складається з 9 питань і запропонувала проголосувати за такий порядок денний, якщо у 

членів виконкому відсутні зауваження. Голова виконавчого комітету, Роксолана 

Олександрівна Джура, запропонувала членам виконкому взяти за основу запропонований 

порядок денний. 

Вирішили: рішення прийнято. 

Голосували:   За-   9   (дев’ять) 

    Проти-   0 (  нуль ) 

    Утримались -  0 (нуль) 

Слухали: Про внесення змін до порядку денного засідання виконкому міської ради 

Виступили: С.Видай, член виконкому, щодо включення до порядку денного проекту 

№ 939 та розгляду його перед питанням № 6 (за рекомендацією першого заступника міського 

голови В.Гулика); Р.Мельничук, член виконкому запропонував включити до порядку 

денного проект № 938 та розглядати його після проекту № 936.Міський голова 

запропонувала проголосувати за такі зміни. 

Вирішили: внести зміни до порядку денного засідання виконкому міської ради 

Голосували:   За-   9    ( дев’ять  ) 

    Проти-   0  ( нуль  ) 

    Утримались -  0  ( нуль  ) 

 

Слухали: про затвердження порядку денного засідання виконкому в цілому зі 

змінами. 

Виступили: голова виконавчого комітету, Роксолана Олександрівна Джура, 

запропонувала членам виконкому затвердити порядок денний в цілому  зі змінами. 

Голосували:   За-   9    ( дев’ять  ) 

    Проти-   0  ( нуль  ) 

    Утримались -  0  ( нуль  ) 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження перспективного Плану роботи виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради на 2019 рік   

2. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на І квартал 2019 року   

3. Про визначення переліку об’єктів та видів громадських та суспільно   

корисних робіт на  території  Бурштинської міської ради  на 2019 рік. 

4. Про затвердження складу Комітету з управління впровадження Стратегії 

Сталого розвитку міста Бурштин до 2030 року. 

5. Про затвердження розподілу функціональних обов’язків між міським 

головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради та 

керуючим справами виконкому 

6. Про внесення змін до рішення виконкому від 11.08.2004 №74 «Про 

тимчасове переведення приміщення  кв.17 по вул. С.Стрільців, 21» 

гр.Барабаш О. Р 

7. Про затвердження договору № 13 про пайову участь замовників будівництва 

у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста.  

8. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету 

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 31.10.2018 № 208 

«Про встановлення плати за соціальне житло в будинку № 11 по вул. 

Петлюри, м. Бурштин» 

10. Розгляд заяв. 

11. Різне 

 

С.Видай, член виконкому, відповідно до чинного законодавства, заявила про 

наявність заяви на ім’я міського голови про ймовірне місце виникнення конфлікту інтересів 

при розгляді проекту № 924, а тому не прийматимиме участь у голосуванні з даного питання. 

 

У залу засідань зайшла член виконкому Н.Бойчук. 

 

Слухали: Про затвердження перспективного Плану роботи виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради на 2019 рік  (проект № 926) 

Виступили: С. Видай – керуючий справами виконавчого комітету, яка, відповідно до 

Регламенту, доповіла присутнім про виконання плану роботи за 2018 рік та перенесення 

питання звіту про діяльність Молодіжної ради при виконкомі на І квартал 2019 року. 

Міський голова запропонувала підтримати даний проект рішення. 

Вирішили: затвердити перспективний План роботи виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради на 2019 рік   

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0  

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 1 додається. 

 

Слухали: Про план роботи виконавчого комітету міської ради на І квартал 2019 року 

 ( проект № 927)  

Виступили: С. Видай, керуючий справами виконавчого комітету, яка, відповідно до 

Регламенту, доповіла присутнім про виконання плану роботи за ІV квартал 2018 року та про 

включення питання звіту про діяльність Молодіжної ради при виконкомі на І квартал 2019 

року. Міський голова запропонувала підтримати даний проект рішення. 

Вирішили: затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на І квартал 

2019 року   

Голосували : за – 10 (десять) 



                         Проти – 0  

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 2 додається. 

 

Слухали: Про визначення переліку об’єктів та видів громадських та суспільно 

корисних робіт на  території Бурштинської міської ради  на 2019 рік. ( проект № 912) 

Виступили: С.Видай, член виконкому та О.Собецька, начальник РС філії ДЦ «Центр 

Пробації»  щодо необхідності прийняття відповідного рішення. Міський голова 

запропонувала підтримати даний проект рішення 

Вирішили: визначити перелік об’єктів та видів громадських та суспільно корисних 

робіт на  території Бурштинської міської ради  на 2019 рік 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0  

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 3 додається. 

 

Слухали: Про затвердження складу Комітету з управління впровадження Стратегії 

Сталого розвитку міста Бурштин до 2030 року. (проект № 924) 

Виступили: М.Назар, секретар Комітету, яка повідомила присутніх про затверджену 

Стратегію сталого розвитку міста Бурштина та с.Вигівка до 2030 року та необхідність 

перезатвердження складу комітету. Міський голова запропонувала підтримати даний проект 

рішення 

Вирішили: рекомендувати міській раді затвердити склад Комітету з управління 

впровадження Стратегії Сталого розвитку міста Бурштин до 2030 року 

Голосували : за – 9 (десять) 

                         Проти- 0 (нуль) 

                         Утримались – 0 (нуль) 

Рішення № 4 додається. 

 

Слухали: Про затвердження розподілу функціональних обов’язків між міським 

головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради та керуючим справами 

виконкому . (проект № 935)   

Виступили: С. Видай, керуючий справами виконавчого комітету, яка, відповідно до 

Регламенту та , враховуючи, внесені зміни до структурної чисельності міської ради, доповіла 

присутнім про необхідність перезатвердження розподілу функціональних обов’язків між 

міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради та керуючим 

справами виконкому .    

Вирішили: затвердити розподіл функціональних обов’язків між міським головою, 

заступниками міського голови, секретарем міської ради та керуючим справами виконкому .    

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 5 додається. 

 

Слухали: Про внесення змін до рішення виконкому від 11.08.2004 №74 «Про 

тимчасове переведення приміщення  кв.17 по вул. С.Стрільців, 21» гр. Барабаш О. Р. (проект 

№ 939) 

Виступили: Т.Білоока, головний архітектор міста, яка зазначила, що проект 

погоджено, зауваження відсутні, є попереднє рішення виконкому, пакет документів надано у 

повному обсязі. Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили: внести зміни до рішення виконкому від 11.08.2004 №74 «Про тимчасове 

переведення приміщення  кв.17 по вул. С.Стрільців,21» гр. Барабаш О. Р. 



Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 6 додається. 

 

      Слухали: Про затвердження договору № 13 про пайову участь замовників 

будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста. (проект № 928) 

Виступили: Т.Білоока, головний архітектор міста, яка зазначила, що проект 

погоджено, зауваження відсутні, пакет документів надано у повному обсязі кошти від 

пайової участі зараховуються до місцевого бюджету у повному обсязі. Міський голова 

запропонувала проголосувати. 

      Вирішили: затвердити договір № 13 про пайову участь замовників будівництва у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.  

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 7 додається  
 

Слухали: Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету. (проект № 936) 

Виступили: керуючий справами виконкому, С.Видай, яка доповіла про виконання у 

повному обсязі шести рішень виконкому, що розміщені в додатку та ознайомила присутніх зі 

звітом земельно-екологічного відділу. 

Вирішили: зняти з контролю рішень виконавчого комітету 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 8 додається  
 

Слухали: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 31.10.2018 № 208 

«Про встановлення плати за соціальне житло в будинку № 11 по вул. Петлюри, м. 

Бурштин» (проект № 938) 

Виступили: І.Бандура, зав сектором ЖКГ та обліку комунального майна, яка 

 повідомила про колективне звернення мешканців в будинку № 11 по вул. Петлюри, 

 м. Бурштин щодо необхідності виключення з переліку послуг певних позицій, тим 

 самим зменшивши  вартість послуг за користування майном. Міський голова 

 запропонувала проголосувати. 

Вирішили: внести зміни до рішення виконавчого комітету від 31.10.2018 № 208 «Про 

встановлення плати за соціальне житло в будинку № 11 по вул. Петлюри, м. 

Бурштин» 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 9 додається  

 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у  закладах дошкільної 

освіти (проект № 929). 

Виступили: Н.Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки міської ради, яка 

ознайомила присутніх з проектом рішення та запропонувала включити ще одну заяву, пакет 

документів надано у повному обсязі. 

Вирішили: звільнити від оплати за харчування дітей у  закладах дошкільної освіти. 

Голосували : за – 10 (десять) 



                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 10 додається . 
 

Слухали: Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної 

середньої освіти. (проект № 930) 

Виступили: Н. Тварок, головний спеціаліст відділу освіти і науки про задоволення 

заяв громадян щодо звільнення від оплати за харчування у закладах загальної середньої 

освіти міста. Також доповідач додала, що від дня опублікування проекту рішення надійшли 

ще заяви (пакети документів надані у повному обсязі) й відділ освіти та науки пропонує їх 

розглянути та прийняти рішення. Голова виконкому, Роксолана Джура, запропонувала 

підтримати даний проект із включенням змін. 

Вирішили: звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної середньої 

освіти. 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 11 додається . 

 

Слухали: Про надання дозволу на встановлення торгових павільйонів приватному 

підприємцю Федорняк В.Т. по вул. Калуська, б/н м. Бурштин. 

Виступили:Т.Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення, продемонструвала усю наявну документацію. Та зазначила, що п.2 

зазначено відмову в встановленні павільйону № 1, оскільки через дану земельну ділянку 

проходить водопровід холодного водопостачання. Міський голова запропонувала прийняти 

рішення, однак думки присутніх членів виконкому розділились.  

Вирішили: рішення не прийнято. 

Голосували : за – 0 (нуль) 

                         Проти – 5 (п’ять) 

                         Утримались – 5 (п’ять) 

 

Слухали: Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Клюба М.Ф. урочище 

«Глинище» в м. Бурштин. 

Виступили: Т.Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення, продемонструвала усю наявну документацію та повідомила, що пакет 

документів надано у повному обсязі. Міський голова запропонувала підтримати даний 

проект. 

Вирішили: присвоїти поштову адресу гаражу гр. Клюба М.Ф. урочище «Глинище» в 

м. Бурштин. 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 12 додається. 

 

Слухали: Про внесення змін до рішення виконкому від 31.10.2018 № 227 «Про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Василишин І.М. по вул. Франка, в м. 

Бурштин». 

Виступили: Т.Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення, продемонструвала усю наявну документацію та повідомила, що пакет 

документів надано у повному обсязі. Міський голова запропонувала підтримати даний 

проект. 

 



Вирішили: внести зміни до рішення виконкому від 31.10.2018 № 227 «Про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Василишин І.М. по вул. Франка, в м. 

Бурштин». 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 13 додається. 

 

Слухали: Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Романів Я.О. по 

вул.Івасюка, м. Бурштин. 

Виступили: Т.Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення, продемонструвала усю наявну документацію та повідомила, що пакет 

документів надано у повному обсязі. Міський голова запропонувала підтримати даний 

проект. 

Вирішили: присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Романів Я.О. по 

вул.Івасюка, м. Бурштин. 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 14 додається 

 

Слухали:  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Митника Г.М. вул. Шухевича, 

м. Бурштин. 

Виступили: Т.Білоока, головний архітектор міста, яка ознайомила присутніх з 

проектом рішення  та повідомила, що пакет документів надано у повному обсязі. Міський 

голова запропонувала підтримати даний проект. 

Вирішили: присвоїти поштову адресу гаражу гр. Митника Г.М. вул. Шухевича, м. 

Бурштин. 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 15 додається. 

 

Слухали: Про оформлення права власності на  житлове приміщення в гуртожитку за  

громадянами Микитка П.М, Микитка М.В., Микитка Т.П, Микитка В.П. м. Бурштин. 

Виступили: С.Видай (за усним дорученням першого заступника міського голови), 

член виконкому, яка повідомила, про зміну формату проекту рішення виконкому та про те, 

що звернення розглянуто комісією по приватизації державного житлового фонду, про 

свідчить Подання до виконавчого комітету. Пакет документів надано у повному обсязі , 

зауваження юридичного відділу відсутні. Міський голова запропонувала проголосувати. 

Вирішили: оформити права власності на  житлове приміщення в гуртожитку за  

громадянами Микитка П.М, Микитка М.В., Микитка Т.П, Микитка В.П. м. Бурштин 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 16 додається. 

 

 Слухали: Про оформлення права власності на  квартиру  за  громадянами Ляхович 

В.Л., Ляхович Г.Й., Ляхович А.В., м. Бурштин. 

Виступили: С.Видай (за усним дорученням першого заступника міського голови), 

член виконкому, яка повідомила, про зміну формату проекту рішення виконкому та про те, 

що звернення розглянуто комісією по приватизації державного житлового фонду, про 



свідчить Подання до виконавчого комітету. Пакет документів надано у повному обсязі , 

зауваження юридичного відділу відсутні. Міський голова запропонувала підтримати. 

Вирішили: оформити права власності на  квартиру  за  громадянами Ляхович В.Л., 

Ляхович Г.Й., Ляхович А.В., м. Бурштин. 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 17 додається. 

 

Слухали: Про оформлення права власності на  житлове приміщення в гуртожитку за  

громадянами Джочка Г.С., Джочка А.В. м. Бурштин. 

Виступили: С.Видай (за усним дорученням першого заступника міського голови), 

член виконкому, яка повідомила, про зміну формату проекту рішення виконкому та про те, 

що звернення розглянуто комісією по приватизації державного житлового фонду, про 

свідчить Подання до виконавчого комітету. Пакет документів надано у повному обсязі , 

зауваження юридичного відділу відсутні. Міський голова запропонувала підтримати. 

Вирішили: оформити права власності на  житлове приміщення в гуртожитку за  

громадянами Джочка Г.С., Джочка А.В. м. Бурштин 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 18 додається. 

 

Слухали: Про виправлення технічної помилки у рішенні виконкому від 31.10.2018№ 

222 «Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку». 

Виступили: С.Видай, член виконкому, яка повідомила, про виявлення технічної 

помилки у довідці щодо місця проживання заявника, що стало наслідком видачі документів 

на право власності на нерухоме майно із помилкою. Тому виникла необхідність у внесенні 

змін, а саме : виправлення технічної помилки у рішенні виконкому від 31.10.2018№ 222 «Про 

видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку. Міський голова запропонувала 

підтримати. 

Вирішили: виправити технічну помилку у рішенні виконкому від 31.10.2018№ 222 

«Про видачу ордеру на житлове приміщення в гуртожитку». 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 19 додається. 
 

Керуючий справами виконкому Світлана Видай, запропонувала запрошеним 

залишити залу засідань, оскільки розпочнеться розгляд питань,  відповідно до частини другої 

статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Тому, виключно в інтересах 

захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, 

одержаної конфіденційно, та, оскільки дана інформація може завдати істотної шкоди, адже 

оприлюднення даної інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні, розгляд 

наступних питань відбудеться у закритій залі . 

 

Слухали: Про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав. 

Виступили: В.Джуган, представник служби у справах дітей, яка запропонувала 

ознайомитись з проектом рішення присутніх членів виконкому та рішенням № 50 від 

10.09.2018 комісії з питань захисту прав дитини. Міський голова запропонувала прийняти 

рішення. 

Вирішили: вважати за доцільне позбавлення батьківських прав. 



Голосували :  за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 20 додається. 
 

Слухали: Про визначення місця проживання малолітніх дітей. 

Виступили: В.Джуган, представник служби у справах дітей, яка запропонувала 

ознайомитись з проектом рішення присутніх членів виконкому та рішенням № 8 від 

09.01.2019 комісії з питань захисту прав дитини. Міський голова запропонувала прийняти 

рішення. 

Вирішили: залишити без змін місце проживання малолітніх дітей. 

Голосували :   за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 21 додається. 

 

Слухали: Про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон малолітніх дітей. 

Виступили: В.Джуган, представник служби у справах дітей, яка запропонувала 

ознайомитись з проектом рішення присутніх членів виконкому та рішенням № 7 від 

09.01.2019 комісії з питань захисту прав дитини. Міський голова запропонувала прийняти 

рішення. 

Вирішили: надати дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон малолітніх дітей 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 22 додається. 

 

Слухали: Про внесення змін до договору «Про влаштування дитини на виховання та 

спільне проживання у прийомній сім’ї». 

Виступили: В.Джуган, представник служби у справах дітей, яка запропонувала 

ознайомитись з проектом рішення присутніх членів виконкому та рішенням № 6 від 

02.01.2019 комісії з питань захисту прав дитини. Міський голова запропонувала прийняти 

рішення. 

Вирішили: внести зміни до договору «Про влаштування дитини на виховання та 

спільне проживання у прийомній сім’ї». 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 23 додається. 

 

Слухали: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Виступили: В.Джуган, представник служби у справах дітей, яка запропонувала 

ознайомитись з проектом рішення присутніх членів виконкому та рішенням № 9 від 

17.01.2019 комісії з питань захисту прав дитини. Міський голова запропонувала прийняти 

рішення. 

Вирішили: надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 24 додається. 

 

 



Слухали: Про припинення влаштування дитини, позбавленої батьківського 

піклування в Бурштинському ТЕК КНТЕУ. 

Виступили: В.Джуган, представник служби у справах дітей, яка запропонувала 

ознайомитись з проектом рішення присутніх членів виконкому та рішенням № 5 від 

02.01.2019 комісії з питань захисту прав дитини. Міський голова запропонувала прийняти 

рішення. 

Вирішили: припинити влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування в 

Бурштинському ТЕК КНТЕУ 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 25 додається. 

 

Слухали: Про надання згоди на госпіталізацію. 

Виступили: Н.Кицела, голова опікунської ради, яка зазначила, що до опікунської 

ради звернулась гр..І.Тимків із заявою від 08.01.2019 № Т-09 щодо надання висновку про 

розміщення її сина С.Тимківа  в Підмихайлівський психоневрологічний диспансер. 

Опікунська рада розглянула дане звернення та надала позитивний висновок. Міський голова 

запропонувала підтримати проект рішення. 

Вирішили: надати згоду на госпіталізацію. 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 26 додається. 

 

Слухали: Про включення у список учасників АТО. 

Виступили: Н.Кицела, член виконкому, яка зазначила, що до виконкому звернулися 

жителі міста щодо включення їх до списків учасників АТО. Звернення були розглянуті на 

засіданні координаційного комітету допомоги учасникам АТО та прийняті відповідні 

протокольні рішення (протокол № 1 від 22.01.2019) 

Вирішили: включити у список учасників АТО. 

Голосували : за – 10 (десять) 

                         Проти – 0 (нуль) 

                         Утримались- 0 (нуль) 

Рішення № 27, № 28, № 29 та № 30 додаються. 

 

Міський голова подякувала усім присутнім та запропонувала закрити чергове 

засідання виконавчого комітету. 

 

 

 

Міський голова     Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела 

Світлана Видай 

 


