
 ПРОТОКОЛ 

48  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

І пленарне засідання 

21 березня 2019 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 26 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – С.Настьошин  

Лічильна комісія – О.Балог, Р.Грицай 

Запрошені: 

Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

Присутні: громадськість міста. 

 

На розгляд сесії запропоновано наступний порядок денний: 

1. Про затвердження порядку денного 48 сесії Дрогобицької міської ради 

2. Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2019 рік 

3. Питання приватизації 

3.1. Про надання дозволу щодо передачі в оренду майна та встановлення 

розміру плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади 

м. Дрогобича 

3.2. Про надання дозволу на списання основних засобів 

3.3. Про підтвердження факту перебування об’єктів нерухомого майна в 

комунальній власності територіальної громади м.Дрогобича 

3.4. Про передачу об’єктів права державної власності і прийняття у 

комунальну власність територіальної громади м. Дрогобича 

4. Земельні питання. 

4.1. Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у наданні згоди на 

виготовлення технічної документації земельної ділянки у включенні в перелік 

для продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у 

внесенні змін у рішення у наданні дозволу на укладення договору строкового 

сервітуту для обслуговування малої архітектурної форми у включенні в 

перелік для продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом аукціону. 

4.2. Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність.  

 4.3. Про внесення змін до рішень міської ради.   

4.4. Про затвердження матеріалів  проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів та 

передачу в оренду земельних ділянок. 



4.5. Про затвердження матеріалів  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під об’єктами нерухомого майна. 

4.6. Про затвердження матеріалів технічної документації з землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки. 

4.7. Про затвердження матеріалів  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

в оренду земельних ділянок. 

4.8. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у 

власність земельних ділянок. 

4.9. Про зміну цільового призначення земельної  ділянки 

4.10.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) під об’єктами нерухомого майна. 

4.11. Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки на вул. В. Стуса  

4.12. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

4.13. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку. 

4.14. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

4.15. Про надання в оренду та продовження терміну оренди земельних 

ділянок. 

4.16. Про припинення права користування земельною ділянкою. 

4.17. Про продаж земельної ділянки у власність.  

4.18. Про затвердження технічної документації з визначення частки 

площ земельних  ділянок .  

5. Про внесення змін до рішення 44 сесії сьомого скликання 

Дрогобицької міської ради від 24.01.2019 року № 1570 “Про зміну типів та назв 

загальноосвітніх навчальних закладів мм. Дрогобича та Стебника. 

6. Про затвердження статуту комунального підприємства 

”Муніципальна варта” Дрогобицької міської ради у новій редакції . 

7. Про надання дозволу КП “Дрогобичтеплоенерго” ДМР на збільшення 

кредитної лінії та продовження терміну її дії. 

8. Різне. 

 

Т.Кучма – пропоную обрати секретарем сесії С.Настьошина 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 1) 

 



Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі: О.Балог, Р.Грицай 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження  порядку денного 48 сесії Дрогобицької 

міської ради 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття проекту рішення за основу 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 3) 

 

М.Вітульська – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

передачу земельної ділянки в постійне користування, для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Стуса - 

Наливайка”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 4) 

Питання “ Про передачу земельної ділянки в постійне користування, для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на 

вул. Стуса - Наливайка” включено до порядку денного. 

 

М.Вітульська – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу в постійне користування земельних 

длянок”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 5) 

Питання “ Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу в постійне користування 

земельних длянок” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження Положення  про інтегровану систему відеоспостереження 

та відеоаналітики міста Дрогобича”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 24 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 6) 

Питання “Про затвердження Положення  про інтегровану систему 

відеоспостереження та відеоаналітики міста Дрогобича” включено до 

порядку денного. 

 

Т.Петруняк – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

внесення змін до рішення міської ради”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 7) 

Питання “Про внесення змін до рішення міської ради” включено до порядку 

денного. 

 

Т. Кучма - на голосування ставиться прийняття рішення в цілому.  

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 8) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1674 (рішення № 1674 додається) 

 

О.Хрущ – пропоную першочергово розглянути питання “Про надання дозволу 

КП “Дрогобичтеплоенерго” ДМР на збільшення кредитної лінії та 

продовження терміну її дії” та питання, які додатково включені до порядку 

денного. 

Т.Демко -  пропоную першочергово розглянути питання “Про внесення змін 

до рішення міської ради”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція О.Хруща 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 9) 

Пропозиція проходить. 

 

Оголошення депутатських звернень, запитів та запитань. 

Б.Пристай – порушив низку питань. 

 

Р.Грицай – ремонт дороги на вул. Сагайдачного зроблено не якісно. Прошу 

вжити заходів щодо усунення недоліків. 

 



ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ – Р.Москалику, директору департаменту 

міського господарства – прошу вивчити дане питання та вжити заходів для 

відновлення дорожнього покриття. 

 

Р.Грицай – пропоную до моменту здачі в експлуатацію ТЦ “”Епіцентр” рух 

вантажних транспортних засобів з вул. Сагайдачного перевести на вул.. 

С.Наливайка. 

 

Т.Демко – порушив низку питань. 

 Запропонував заслухати звіт начальника транспортної дільниці КП 

“Комбінат міського господарства”. 

О.Хрущ – ведеться робота з впровадження картки дрогобичанина, що  має 

суттєво вплинути і на роботу транспортної дільниці. Пропоную заслухати звіт  

начальника дільниці за три місяці після впровадження картки дрогобичанина.  

Т.Демко – пропоную заслухати звіт начальника транспортної дільниці КП 

“Комбінат міського господарства” на наступному пленарному засіданні. При 

потребі заслухаємо повторний звіт після впровадження картки.  

Т.Демко – міським головою одноосібно підписано звернення на підтримку 

одного з кандидатів. Міський голова повинен відстоювати думку громади, яка 

у даному випадку є дуже різною. 

 Пропоную головам фракцій підготувати та на наступному пленарному 

засіданні прийняти звернення до дрогобичан щодо президентських виборів 

2019 року. 

 Запропонував підтримати проект рішення, поданий Стебницькою 

міською радою. 

 

Р.Броницький – порушив такі питання: 

 - кронування дерев у сквері Небесної сотні; 

 - посприяти у зустрічі з керівником ПАТ “Укртелеком” для вирішення 

певних питань. 

О.Балог – зрізка дерева на вул. В.Великого, біля буд. № 2; 

- розпуск електроенергії на вул. А.Шептицького, 18 не завершено. 

І.Розлуцький – провести кронування дерев та відновити вуличне освітлення 

в парку ім.. Ів.Франка, біля головного корпусу педагогічного університету.  

 

2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП “Дрогобичтеплоенерго” на 

збільшення кредитної лінії та продовження терміну її дії. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 10) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1675 (рішення № 1675 додається) 

 



3. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки в постійне користування, для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул.. 

Стуса - Наливайка. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 11) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1676 (рішення № 1676 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу в постійне користування земельних 

ділянок. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 12) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1677 (рішення № 1677 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про інтегровану систему відео 

спостереження та відео – аналітики міста Дрогобича.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 13) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1678 (рішення № 1678 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу. 

Результати голосування:  за – 13 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 14) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2019 

рік. 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 16) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1679 (рішення № 1679 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу щодо передачі в оренду майна та 

встановлення розміру плати за оренду майна комунальної власності 

територіальної громади м. Дрогобича. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 17) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1680 (рішення № 1680 додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 18) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1681 (рішення № 1681 додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про підтвердження факту перебування об’єктів нерухомого 

майна в комунальній власності територіальної громади м. Дрогобича. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в цілому 

 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 19) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1682 (рішення № 1682 додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про передачу об’єктів права державної власності і прийняття 

у комунальну власність територіальної громади м. Дрогобича. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 20) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1683 (рішення № 1683 додається) 

 

Земельні питання 

Доповідач: Р.Росоха  – начальник відділу оренди і приватизації комунального 

майна. 

12. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у наданні згоди на 

виготовлення технічної документації земельної ділянки у включенні в перелік 



для продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у 

вн6есенні змін у рішення у наданні дозволу на укладання договору строкового 

сервітуту для обслуговування малої архітектурної форми  у включенні в 

перелік для продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом аукціону. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 21) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1684 (рішення № 1684 додається) 

 

13. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 22) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1685 (рішення № 1685 додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

 

(результати поіменного голосування додаються № 23) 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1686 (рішення № 1686 додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів та 

передачу в оренду земельних ділянок. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 24) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1687 (рішення № 1687 додається) 

 

16. СЛУХАЛИ:   Про затвердження матеріалів  проектів землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки під об’єктами нерухомого майна. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 25) 

 

О.Балог – пропоную знятим з розгляду п.п. 2.1. (Я.Ковальчук) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 2.1  

Результати голосування:  за – 11 

     проти – 1 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 26) 

Пропозиція не проходить 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  в цілому. 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 27) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1688 (рішення № 1688 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ:   Про затвердження матеріалів технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 28) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1689 (рішення № 1689 додається) 

 

18. СЛУХАЛИ:   Про затвердження матеріалів технічної документації з 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу в оренду земельних ділянок. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 29) 

 

В.Тюска – пропоную у п. 3 читати: “…1% від нормативно – грошової 

оцінки…”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: у п. 3 читати: “…1% від 

нормативно – грошової оцінки…” 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 30) 

 



Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 31) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1690 (рішення № 1690 додається) 

 

19. СЛУХАЛИ:   Про затвердження технічної документації з землеустрою  

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та передачу 

у власність земельних ділянок. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 32) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1691 (рішення № 1691 додається) 

 

20.  СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 33) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

21.  СЛУХАЛИ:   Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) під об’єктами нерухомого майна.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 34) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1692 (рішення № 1692 додається) 

 

22.  СЛУХАЛИ:   Про надання згоди на виготовлення технічної документації 

з землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки на вул. В.Стуса . 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  і в цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 35) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1693 (рішення № 1693 додається) 

 



23.  СЛУХАЛИ:   Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу. 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 36) 

 

О.Балог – прошу вилучити з проекту рішення п.1.6 (ТзОВ “Разом”) 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 14 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 37) 

Пропозиція не проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому. 

Результати голосування:  за – 14 

     проти – 1 

     утрималось – 5 

 (результати поіменного голосування додаються № 38) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

О.Хрущ – пропоную дане питання, без п.п. 1.6. (ТзОВ “Разом), винести на 

розгляд наступного пленарного засідання. 

 

24.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 39) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1694 (рішення № 1694 додається) 

 

25.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 40) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1695 (рішення № 1695 додається) 



 

26.  СЛУХАЛИ:  Про надання в оренду та продовження терміну оренди 

земельних ділянок. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 41) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1696 (рішення № 1696 додається) 

 

27.  СЛУХАЛИ: Про припинення права  користування земельною ділянкою. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 42) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1697 (рішення № 1697 додається) 

 

28.  СЛУХАЛИ:     Про продаж земельної ділянки у власність 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 43) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1698 (рішення № 1698 додається) 

 

29.  СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з визначення 

частки площ земельних ділянок. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 44) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1699 (рішення № 1699 додається) 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        С.Настьошин 


