
УКРАЇНА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету міської ради 
 
12.10.2016     Нетішин     № __20__ 
 
ГОЛОВУВАВ: 
Супрунюк О.О.  - міський голова  
 
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 
Бобіна О.П. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Нетішинської міської ради 
 

Коптюк А.А. - завідувач акушерсько-гінекологічного відділення КМЗ 
НМР "СМСЧ м.Нетішин" 

 

Пахольчук В.М.  - фізична особа-підприємець 
 

Пашинська В.Я. - керуючий справами виконавчого комітету Нетішинської 
міської ради 

 

Почебула С.В. - аналітик з інвестицій та кредитування ТОВ "Дельта-
Інжиніринг", представник Нетішинської міської в 
Хмельницькій області організації ПП "Громадський рух 
"Народний контроль" 

 

Рахлінський О.В.  - заступник генерального директора ВП "ХАЕС" ДП "НАЕК 
"Енергоатом" з капітального будівництва  

 

Ройко В.С. - заступник директора ТОВ "Біообладсервіс" з економічних 
питань, представник Нетішинської міської партійної 
організації ВО "Батьківщина" Хмельницької області 

 

Степанюк О.В. - заступник голови правління ПАТ "УБ ХАЕС" з персоналу, 
представник Нетішинської міської організації партії "Блок 
Петра Порошенка "Солідарність" 

 

Хімка І.Б. - директор ТОВ ІВП "Відеотехсервіс", представник 
Нетішинської міської організації партії "Блок Петра 
Порошенка "Солідарність" 

 

Хоменко О.В.  - секретар Нетішинської міської ради 
 

Шевчук Б.П. - вчитель Нетішинської загальноосвітньої школи                        
І-ІІІ ступенів № 1  
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ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 
Волков С.В. - фізична особа-підприємець, представник Нетішинської 

міської в Хмельницькій області організації                                      
ПП "Громадський рух "Народний контроль" 

 

Гвоздяр П.І. - начальник 3 Державного пожежно-рятувального загону  
ГУ ДСНС України в Хмельницькій області  

 

Лелях В.Б.  - охоронець загону ВВО ВП "ХАЕС", голова громадської 
організації "Нетішинське міське об’єднання воїнів АТО" 

 

Шестак А.П. - заступник генерального директора ВП "ХАЕС" ДП "НАЕК 
"Енергоатом" з економіки та фінансів 

Скиба П.П.  
 
ПРИСУТНІ:  - представники відділів, управлінь виконавчого комітету 

міської ради та інші особи (список додається) 
 

Супрунюк О.О., міський голова: 
На засідання виконавчого комітету міської ради прибули 12 членів виконавчого 

комітету міської ради, а саме: Бобіна О.П., Коптюк А.А., Пахольчук В.М.,           
Пашинська В.Я., Почебула С.В., Рахлінський О.В., Ройко В.С., Степанюк О.В., 
Супрунюк О.О., Хімка І.Б, Хоменко О.В. та Шевчук Б.П. 

Пропоную розпочати засідання виконавчого комітету міської ради. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ щодо початку засідання виконавчого комітету 
міської ради:  
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - засідання виконавчого комітету міської ради розпочати. 
 
СЛУХАЛИ: 

Супрунюка О.О., міського голову: 
До проекту порядку денного засідання виконкому внесено 36 питань. Усі 

проекти рішень виконкому разом з порядком денним Вам, шановні члени 
виконавчого комітету міської ради були надіслані на електронних носіях, а сьогодні 
надані на паперових носіях.  

Якщо пропозицій щодо внесення змін та доповнень до запропонованого 
проекту порядку денного засідання виконкому немає, пропоную проголосувати  щодо 
прийняття проекту порядку денного засідання виконкому за основу та затвердження 
його у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ щодо прийняття проекту порядку денного 
засідання виконкому за основу та затвердження у цілому: 
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За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 
 Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради 

затвердити у цілому. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про перерозподіл деяких бюджетних призначень спеціального фонду 
управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради на 2016 рік 
ІНФОРМУЄ: Кравчук Валентина 

Федорівна  
- начальник фінансового управління 
виконавчого комітету міської ради 

 
2. Про проведення приписки громадян України 2000 року народження до 
призовної дільниці у січні-березні 2017 року 
ІНФОРМУЄ: Обух Микола 

Дмитрович  
- начальник відділу з питань оборонно-
мобілізаційної і режимно-секретної роботи 
та взаємодії з правоохоронними органами 
апарату виконавчого комітету міської ради 

 
3. Про встановлення пільг за відвідування занять у колективах КЗ "Палац 
культури міста Нетішина" 
ІНФОРМУЄ: Михасик Іван 

Миколайович  
- начальник управління культури 
виконавчого комітету міської ради 

 
4. Про затвердження проектних документацій закладів освіти 
ІНФОРМУЄ: Саєнко Наталія 

Володимирівна  
- начальник управління капітального 
будівництва виконавчого комітету міської 
ради 

 
5. Про затвердження проектних документацій закладів культури 
ІНФОРМУЄ: Саєнко Наталія 

Володимирівна  
- начальник управління капітального 
будівництва виконавчого комітету міської 
ради 

 
6. Про затвердження проектної документації на капітальний ремонт коридорів            
І-ІІІ поверхів та сходової клітки адміністративної будівлі виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради Хмельницької області 
ІНФОРМУЄ: Керницька Любов 

Миколаївна  
- начальник управління містобудування та 
архітектури виконавчого комітету міської 
ради  

 
7. Про затвердження проектних документацій на капітальний ремонт зовнішніх 
електричних мереж вуличного освітлення 
ІНФОРМУЄ: Заріцька Наталія 

Миколаївна  
- начальник управління економіки 
виконавчого комітету міської ради 
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8. Про визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в 
місті Нетішин за ІІІ квартал 2016 року 
ІНФОРМУЄ: Заріцька Наталія 

Миколаївна  
- начальник управління економіки 
виконавчого комітету міської ради 

 
9. Про уведення в дію рішення конкурсного комітету щодо проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування 
від 26 вересня 2016 року 
ІНФОРМУЄ: Заріцька Наталія 

Миколаївна  
- начальник управління економіки 
виконавчого комітету міської ради 

 
10. Про встановлення режиму роботи багетної майстерні "РАМ" фізичної особи-
підприємця Колодяжного О.В. 
ІНФОРМУЄ: Заріцька Наталія 

Миколаївна  
- начальник управління економіки 
виконавчого комітету міської ради 

 
11. Про присвоєння поштової адреси багатоповерховому житловому будинку з 
приміщеннями громадського призначення, забудовником якого є Скоропада М.В. 
ІНФОРМУЄ: Керницька Любов 

Миколаївна  
- начальник управління містобудування та 
архітектури виконавчого комітету міської 
ради  

 
12. Про присвоєння поштової адреси індивідуальному (садибному) житловому 
будинку, забудовником якого є Реуцький О.В. 
ІНФОРМУЄ: Керницька Любов 

Миколаївна  
- начальник управління містобудування та 
архітектури виконавчого комітету міської 
ради  

 
13. Про присвоєння поштової адреси садовому будинку, забудовником якого є 
Камчатний І.Л. 
ІНФОРМУЄ: Керницька Любов 

Миколаївна  
- начальник управління містобудування та 
архітектури виконавчого комітету міської 
ради  

 
14. Про присвоєння поштової адреси індивідуальному (садибному) житловому 
будинку, забудовником якого є Рогатюк О.П. 
ІНФОРМУЄ: Керницька Любов 

Миколаївна  
- начальник управління містобудування та 
архітектури виконавчого комітету міської 
ради  

 
15. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Нетішинської міської ради 
з питань видалення зелених насаджень 
ІНФОРМУЄ: Миронюк Володимир 

Миколайович  
- начальник відділу земельних ресурсів та 
охорони навколишнього природного 
середовища виконавчого комітету міської 
ради  
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16. Про передачу незавершених капітальних інвестицій в необоротні активи з 
балансу виконавчого комітету  Нетішинської міської ради на баланс управління 
капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської  міської ради 
ІНФОРМУЄ: Супрунюк Олександр 

Олексійович 
- міський голова  

 
17. Про передачу Нетішинському навчально-виховному комплексу 
"Загальноосвітня школа I-II ступенів та ліцей" Нетішинської міської ради 
Хмельницької області, в оперативне управління, майна територіальної громади міста 
Нетішина 
ІНФОРМУЄ: Охримчук Оксана 

Михайлівна  
- директор Фонду комунального майна міста 
Нетішина  

 
18. Про передачу Нетішинській загальноосвітній школі I-III ступенів № 2 
Нетішинської міської ради Хмельницької області, в оперативне управління, майна 
територіальної громади міста Нетішина 
ІНФОРМУЄ: Охримчук Оксана 

Михайлівна  
- директор Фонду комунального майна міста 
Нетішина  

 
19. Про передачу Нетішинській загальноосвітній школі I-III ступенів № 1 
Нетішинської міської ради Хмельницької області, в оперативне управління, майна 
територіальної громади міста Нетішина 
ІНФОРМУЄ: Охримчук Оксана 

Михайлівна  
- директор Фонду комунального майна міста 
Нетішина  

 
20. Про передачу Нетішинській загальноосвітній школі I-III ступенів № 4 
Нетішинської міської ради Хмельницької області, в оперативне управління, майна 
територіальної громади міста Нетішина 
ІНФОРМУЄ: Охримчук Оксана 

Михайлівна  
- директор Фонду комунального майна міста 
Нетішина  

 
21. Про безоплатну передачу майна територіальної громади міста з балансу                     
КП НМР "Житлово-комунальне об’єднання" на баланс КП НМР "Благоустрій", у 
господарське відання 
ІНФОРМУЄ: Охримчук Оксана 

Михайлівна  
- директор Фонду комунального майна міста 
Нетішина  

 
22. Про передачу у власність громадян житлових приміщень у гуртожитках, що 
належать до комунальної власності м.Нетішина 
ІНФОРМУЄ: Штогрін Катерина 

Володимирівна  
- начальник відділу з питань обліку, 
розподілу та приватизації житла 
виконавчого комітету міської ради  

 
23. Про надання малолітній Бондаренко Б.О. статусу дитини-сироти 
ІНФОРМУЄ: Карназей  

Антоніна Іванівна  
- заступник начальника служби у справах 
дітей виконавчого комітету міської ради 
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24. Про встановлення опіки над малолітньою Бондаренко Б.О. та призначення 
Степанюк А.П. опікуном над нею та її майном 
ІНФОРМУЄ: Карназей  

Антоніна Іванівна  
- заступник начальника служби у справах 
дітей виконавчого комітету міської ради 

 
25. Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітнім 
Миколайчуком В.О. 
ІНФОРМУЄ: Карназей  

Антоніна Іванівна  
- заступник начальника служби у справах 
дітей виконавчого комітету міської ради 

 
26. Про припинення опіки над малолітнім Миколайчуком В.О. 
ІНФОРМУЄ: Карназей  

Антоніна Іванівна  
- заступник начальника служби у справах 
дітей виконавчого комітету міської ради 

 
27. Про надання Зубаль О.І. та Зубалю В.В. дозволу на укладення договору про 
визначення часток рівними в приватній квартирі від імені малолітнього сина Зубаля 
М.В., дозволу на укладення договору дарування ¼ частини приватної квартири, 
співвласником та право користування якою має малолітній  Зубаль М.В., на ім’я 
Ничипорук Ю.Б. та  дозволу на укладення договору дарування ½ частини приватної 
квартири на ім’я Зубаль О.І. 
ІНФОРМУЄ: Карназей  

Антоніна Іванівна  
- заступник начальника служби у справах 
дітей виконавчого комітету міської ради 

 
28. Про надання Кірушок Н.В. дозволу на укладення договору купівлі-продажу 
приватної квартири від імені малолітнього сина Кірушка С.О. та дозволу на 
укладення договору купівлі-продажу 1/2 частини житлового будинку з надвірними 
будівлями, право користування яким мають малолітні Кірушок С.О., Кірушок І.О., 
Кірушок Д.О., на ім’я малолітнього Кірушка С.О. 
ІНФОРМУЄ: Карназей  

Антоніна Іванівна  
- заступник начальника служби у справах 
дітей виконавчого комітету міської ради 

 
29. Про надання Степановій Ю.С. дозволу на укладення договору купівлі-продажу 
приватної квартири від імені малолітнього сина Степанова Н.А. та дозволу на 
укладення договору купівлі-продажу 1/3 частини приватної квартири на ім’я 
малолітнього Степанова Н.А. 
ІНФОРМУЄ: Карназей  

Антоніна Іванівна  
- заступник начальника служби у справах 
дітей виконавчого комітету міської ради 

 
30. Про надання Франасюк Т.А. та Мельничуку В.І. дозволу на укладення договору 
дарування приватної квартири, право користування якою має малолітня Мельничук 
Д.В., на ім’я Франасюк Т.А. 
ІНФОРМУЄ: Карназей  

Антоніна Іванівна  
- заступник начальника служби у справах 
дітей виконавчого комітету міської ради 

 
31. Про визначення місця проживання малолітнього Клименка Л.С. 
ІНФОРМУЄ: Карназей  

Антоніна Іванівна  
- заступник начальника служби у справах 
дітей виконавчого комітету міської ради 
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32. Про визначення способів участі Тищенка М.А. у вихованні малолітньої доньки 
Тищенко Д.М. та спілкуванні з нею 
ІНФОРМУЄ: Карназей  

Антоніна Іванівна  
- заступник начальника служби у справах 
дітей виконавчого комітету міської ради 

 
33. Про надання інвалідам міста матеріальної допомоги для придбання памперсів 
ІНФОРМУЄ: Склярук Валентина 

Людвигівна  
- начальник управління соціального захисту 
населення виконавчого комітету міської 
ради 

 
34. Про надання Унтік Т.П. матеріальної допомоги на лікування 
ІНФОРМУЄ: Пашинська 

Валентина Яківна  
- керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради  

 
35. Про надання матеріальної допомоги Гарбар Н.М. 
ІНФОРМУЄ: Пашинська 

Валентина Яківна  
- керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради  

 
36. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від                           
08 листопада 2002 року № 333 
ІНФОРМУЄ: Бобіна Ольга 

Петрівна  
- заступник міського голови  

 
 

1 
Про перерозподіл деяких бюджетних призначень спеціального фонду 

управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської 
ради на 2016 рік 
 
СЛУХАЛИ: 

Кравчук В.Ф., начальника фінансового управління виконавчого комітету 
міської ради: 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2016 року № 678 «Про 
внесення змін у додатки 1-2 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 
2016 р. № 395» передбачені кошти на соціально-економічний розвиток територій, 
зокрема місту Нетішину виділені кошти у сумі один мільйон 700 тисяч гривень для 
проведення ремонтних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах міста № 1 та                 
№ 2. У зв’язку з цим є потреба у співфінансуванні таких робіт з бюджету міста. 
Освоїти кошти у сумі один мільйон 700 тисяч гривень можливо при співфінансуванні 
не менше ніж 3 відсотка. А тому, відповідно до розробленої документації, проведених 
розрахунків пропонується перерозподілити бюджетні призначення спеціального 
фонду управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської 
міської ради у сумі 148 тисяч 594 гривні для ремонту загальноосвітніх шкіл міста № 1 
та № 2. 

Вчора, 11 жовтня 2016 року, на засіданні постійної комісії міської ради з 
питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики такий перерозподіл 
коштів погоджений.  
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ВИСТУПИЛИ: 
Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про перерозподіл деяких бюджетних 

призначень спеціального фонду управління капітального 
будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради на 
2016 рік" прийняти як рішення виконавчого комітету міської ради 
(додається). 

 
2 

Про проведення приписки громадян України 2000 року народження до 
призовної дільниці у січні-березні 2017 року 
 
СЛУХАЛИ: 

Обуха М.Д., начальника відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-
секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого 
комітету міської ради: 

У січні-березні 2017 року проводитиметься приписка до призовної дільниці 
Славутського об’єднаного міського військового комісаріату громадян, яким у рік 
приписки виповнюється 17 років, громадян старших років народження, які не 
пройшли приписки через різні причини у 2016 році. У 2017 році приписці 
підлягатиме 150 юнаків. Для проведення приписки до призовної дільниці громадян 
утворюється основний і дублюючий склад відповідних комісій. 

Для перевезення юнаків до призовної дільниці Славутського об’єднаного 
міського військового комісаріату міською програмою військово-патріотичного 
виховання молоді та підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах 
України на 2016-2020 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 13 жовтня 
2015 року № 79/1969, передбачені 6 тисяч гривень.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
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Рішення прийнято. 

 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про проведення приписки громадян України 

2000 року народження до призовної дільниці у січні-березні              
2017 року" прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається). 

 
3 

Про встановлення пільг за відвідування занять у колективах КЗ "Палац 
культури міста Нетішина" 
 
СЛУХАЛИ: 

Михасика І.М., начальника управління культури виконавчого комітету міської 
ради: 

Відповідно до міської комплексної програми підтримки учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016 рік, затвердженої рішенням 
міської ради від 23 грудня 2015 року № 4/72, та звернень батьків, учасників 
антитерористичної операції, малолітні діти, яких займаються у хореографічних 
студіях комунального закладу «Палац культури міста Нетішина» пропонується 
установити: 

- малолітній Тишкун Катерині Ярославівні пільгу з оплати за відвідування 
занять (безоплатне відвідування) у хореографічній студії сучасного танцю "Артданс" 
КЗ "Палац культури  міста Нетішина" від 01 жовтня 2016 року до 31 грудня                      
2016 року; 

- малолітній Денисюк Аліні Олегівні пільгу з оплати за відвідування занять 
(безоплатне відвідування) у хореографічній студії сучасного танцю "Артданс"                        
КЗ "Палац культури міста Нетішина" від 01 жовтня 2016 року до 31 грудня 2016 року; 

- малолітній Шпакович Соломії Андріївні пільгу з оплати за відвідування 
занять (безоплатне відвідування) у хореографічній студії  бального танцю "Феєрія"  
КЗ "Палац культури міста Нетішина" від 01 жовтня 2016 року до 31 грудня 2016 року.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про встановлення пільг за відвідування занять у 

колективах КЗ "Палац культури міста Нетішина" прийняти як 
рішення виконавчого комітету міської ради (додається). 
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4 

Про затвердження проектних документацій закладів освіти 
 
СЛУХАЛИ: 

Саєнко Н.В., начальника управління капітального будівництва виконавчого 
комітету міської ради: 

Розроблені проектно-кошторисні документації на капітальні ремонти закладів 
освіти, які пройшли відповідні експертизи. У зв’язку з цим пропонується затвердити: 

- проектну документацію за робочим проектом "Капітальний ремонт будівлі 
(заміна вікон і дверей на металопластикові, лінолеуму, світильників) дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 7 "Оленка", загальною кошторисною вартістю 
будівництва один мільйон 419 тисяч 564 гривні, у тому числі: будівельні роботи - 
один мільйон 141 тисяча 546 гривень, інші витрати - 278 тисяч  18 гривень; 

- проектну документацію за робочим проектом "Капітальний ремонт будівлі 
(фасаду, заміна дверей) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 "Оленка" 
відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва                 
№ 630Д-1 у сумі 155 тисяч 636 гривень; 

- проектну документацію за робочим проектом "Капітальний ремонт будівлі 
(актової зали, туалетних кімнат) Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1", загальною 
кошторисною вартістю будівництва один мільйон 454 тисячі 831 гривня, у тому 
числі: будівельні роботи - один мільйон 163 тисячі 32 гривні, інші витрати -                          
291 тисяча 799 гривень; 

- проектну документацію за робочим проектом "Капітальний ремонт 
приміщення господарської будівлі Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1", загальною 
кошторисною вартістю будівництва 80 тисяч 443 гривні, у тому числі: будівельні 
роботи - 59 тисяч 293 гривні, інші витрати - 21 тисяча 150 гривень; 

- проектну документацію за робочим проектом "Капітальний ремонт 
підвального приміщення будівлі (тиру) Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1", 
загальною кошторисною вартістю будівництва 274 тисячі 800 гривень, у тому числі: 
будівельні роботи - 215 тисяч 137 гривень, інші витрати - 59 тисяч 663 гривні; 

- проектну документацію за робочим проектом "Капітальний ремонт будівлі 
(парапет на покрівлі, вентиляційні канали) дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) комбінованого типу № 6 "Райдуга" відповідно до зведеного кошторисного 
розрахунку вартості об’єкта будівництва № 840Д у сумі 194 тисячі 784 гривні; 

- проектну документацію за робочим проектом "Капітальний ремонт будівлі 
(заміна вікон та дверей на металопластикові) дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) № 9 "Пролісок", загальною кошторисною вартістю будівництва 980 тисяч                   
320 гривень, у тому числі: будівельні роботи - 787 тисяч 963 гривні, інші витрати - 
192 тисячі 357 гривень. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
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За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про затвердження проектних документацій 

закладів освіти" прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається). 

 
5 

Про затвердження проектних документацій закладів культури 
 
СЛУХАЛИ: 

Саєнко Н.В., начальника управління капітального будівництва виконавчого 
комітету міської ради: 

Розроблені проектно-кошторисні документації на капітальні ремонти закладів 
культури, які пройшли відповідні експертизи. У зв’язку з цим пропонується 
затвердити: 

- проектну документацію за робочим проектом "Реконструкція 
теплогенераторної (встановлення твердопаливного котла) в комунальному закладі 
"Нетішинський міський будинок культури" відповідно до зведеного кошторисного 
розрахунку вартості об’єкта будівництва у сумі 98 тисяч 668 гривень; 

- проектну документацію за робочим проектом "Капітальний ремонт пожежної 
сигналізації та системи оповіщення, вогнезахисне оброблення дерев’яних 
конструкцій колосникового настилу робочих галерей та сцени в приміщеннях 
комунального закладу "Палац культури міста Нетішина", загальною кошторисною 
вартістю будівництва 101 тисяча 932 гривні, у тому числі: будівельні матеріали -                    
44 тисячі 519 гривень, устаткування - 22 тисячі 249 гривень, інші витрати - 35 тисяч 
164 гривні. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  Проект рішення "Про затвердження проектних документацій 

закладів культури" прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається)  
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6 
Про затвердження проектної документації на капітальний ремонт коридорів              

І-ІІІ поверхів та сходової клітки адміністративної будівлі виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради 
 
СЛУХАЛИ: 

Керницьку Л.М., начальника управління містобудування та архітектури 
виконавчого комітету міської ради: 

Пропонується затвердити проектну документацію за робочим проектом 
"Капітальний ремонт коридорів І-ІІІ поверхів та сходової клітки адміністративної 
будівлі виконавчого комітету Нетішинської міської ради", загальною кошторисною 
вартістю один мільйон 425 тисяч 885 гривень, у тому числі: будівельні роботи - один 
мільйон 131 тисяча 215 гривень; устаткування - 2 тисячі 777 гривень; інші витрати - 
291 тисячі 893 гривні.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про затвердження проектної документації на 

капітальний ремонт коридорів І-ІІІ поверхів та сходової клітки 
адміністративної будівлі виконавчого комітету Нетішинської 
міської ради" прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається). 

 
7 

Про затвердження проектних документацій на капітальний ремонт зовнішніх 
електричних мереж вуличного освітлення 
 
СЛУХАЛИ: 

Заріцьку Н.М., начальника управління економіки виконавчого комітету 
міської ради: 

Пропонується затвердити: 
- проектну документацію за робочим проектом "Капітальний ремонт зовнішніх 

електричних мереж вуличного освітлення (ТП-21) по вул.Будівельників в м.Нетішин 
Хмельницької області" відповідно до експертного звіту філії                                                  
ДП "Укрдержбудекспертиза" у Хмельницькій області від 31 серпня 2016 року                                  
№ 23-00325-16 загальною кошторисною вартістю 331 тис. 238 гривень, у тому числі: 
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будівельні роботи - 256 тисяч 907 гривень, устаткування - 7 тисяч 876 гривень, інші 
витрати – 66 тисяч 455 гривень; 

- проектну документацію за робочим проектом "Капітальний ремонт зовнішніх 
електричних мереж вуличного освітлення (ТП-24) по вул.Набережній в м.Нетішин 
Хмельницької області" відповідно до експертного звіту філії                                                  
ДП "Укрдержбудекспертиза" у Хмельницькій області від 31 серпня 2016 року                           
№ 23-00324-16 загальною кошторисною вартістю 440 тисяч 643 гривні, у тому числі: 
будівельні роботи - 345 тисяч 484 гривні, устаткування – 7 тисяч 876 гривень, інші 
витрати – 87 тисяч 283 гривні. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про затвердження проектних документацій на 

капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж вуличного 
освітлення" прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається).  

 
8 

Про визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в 
місті Нетішин за ІІІ квартал 2016 року 
 
СЛУХАЛИ: 

Заріцьку Н.М., начальника управління економіки виконавчого комітету 
міської ради: 

Упродовж ІІІ кварталу цього року управлінням економіки проводився 
моніторинг оголошень у засобах масової інформації щодо вартості майна кімнат у 
гуртожитках міста. Відповідно до проведених моніторингів розрахована величина 
опосередкованої вартості наймання (оренди) житла у місті за ІІ квартал 2016 року 
становить 252 гривні.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
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За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про визначення величини опосередкованої 

вартості наймання (оренди) житла в місті Нетішин за ІІІ квартал 
2016 року" прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається). 

 
9 

Про уведення в дію рішення конкурсного комітету щодо проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування 
від 26 вересня 2016 року 
 
СЛУХАЛИ: 

Заріцьку Н.М., начальника управління економіки виконавчого комітету 
міської ради: 

26 вересня цього року був проведений конкурс з перевезення пасажирів на 
міському автобусному маршруті загального користування "Автовокзал - 
вул.Солов’євська". Переможцем цього конкурсу є комунальне підприємство 
Нетішинської міської ради «Благоустрій». Враховуючи зазначене, пропонується 
увести в дію рішення конкурсного комітету щодо проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування від 26 вересня 
2016 року (протокол № 1) про визначення переможцем конкурсу з перевезення 
пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування "Автовокзал - 
вул.Солов’євська" КП НМР "Благоустрій". 

Наступним кроком є укладення міським головою договору на перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом загального користування із переможцем 
конкурсу терміном дії на п’ять років. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про уведення в дію рішення конкурсного 

комітету щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
міському автобусному маршруті загального користування від            
26 вересня 2016 року" прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається). 
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10 
Про встановлення режиму роботи багетної майстерні "РАМ" фізичної особи-

підприємця Колодяжного О.В. 
 
СЛУХАЛИ: 

Заріцьку Н.М., начальника управління економіки виконавчого комітету 
міської ради: 

За зверненням фізичної особи-підприємця Колодяжного Олександра 
Володимировича пропонується установити режим роботи багетної майстерні "РАМ", 
розташованої за адресою: м.Нетішин, вул.Будівельників, 13. Майстерня працюватиме 
щодня від 09.00 години до 18:00 години, перерва на обід від 13.00 години до                    
14.00 години. У суботу та неділю майстерня працюватиме від 09.00 години до                  
13.00 години, без вихідного дня. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про встановлення режиму роботи багетної 

майстерні "РАМ" фізичної особи-підприємця Колодяжного О.В." 
прийняти як рішення виконавчого комітету міської ради 
(додається). 

 
 

11 
Про присвоєння поштової адреси багатоповерховому житловому будинку з 

приміщеннями громадського призначення, забудовником якого є Скоропада М.В. 
 
СЛУХАЛИ: 

Керницьку Л.М., начальника управління містобудування та архітектури 
виконавчого комітету міської ради: 

За зверненням Скоропади Миколи Володимировича пропонується присвоїти 
новозбудованому багатоповерховому житловому будинку з приміщеннями 
громадського призначення, забудовником якого є заявник, таку поштову адресу:  

- місто Нетішин, проспект Незалежності, 5/1, згідно з декларацією про початок 
виконання будівельних робіт від 29 березня 2016 року № ХМ 083160891275; 

- місто Нетішин, проспект Незалежності, 5/2, згідно з декларацією про початок 
виконання будівельних робіт від 29 березня 2016 року № ХМ 083160891212. 
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ВИСТУПИЛИ: 
Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про присвоєння поштової адреси 

багатоповерховому житловому будинку з приміщеннями 
громадського призначення, забудовником якого є Скоропада М.В." 
прийняти як рішення виконавчого комітету міської ради 
(додається). 

 
12 

Про присвоєння поштової адреси індивідуальному (садибному) житловому 
будинку, забудовником якого є Реуцький О.В. 
 
СЛУХАЛИ: 

Керницьку Л.М., начальника управління містобудування та архітектури 
виконавчого комітету міської ради: 

За зверненням Реуцького Олександра Валерійовича  пропонується присвоїти 
новозбудованому індивідуальному (садибному) житловому будинку, забудовником 
якого є заявник, таку поштову адресу: місто Нетішин, вулиця Снігурі, 24. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про присвоєння поштової адреси 

індивідуальному (садибному) житловому будинку, забудовником 
якого є Реуцький О.В." прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається). 
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13 
Про присвоєння поштової адреси садовому будинку, забудовником якого є 

Камчатний І.Л. 
 
СЛУХАЛИ: 

Керницьку Л.М., начальника управління містобудування та архітектури 
виконавчого комітету міської ради: 

За зверненням Камчатного Івана Лукича пропонується присвоїти садовому 
будинку, забудовником якого є заявник, таку поштову адресу: місто Нетішин, вулиця 
Енергетиків, 19/5 (СГТ "Ліана").  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про присвоєння поштової адреси садовому 

будинку, забудовником якого є Камчатний І.Л." прийняти як 
рішення виконавчого комітету міської ради (додається). 

 
14 

Про присвоєння поштової адреси індивідуальному (садибному) житловому 
будинку, забудовником якого є Рогатюк О.П. 
 
СЛУХАЛИ: 

Керницьку Л.М., начальника управління містобудування та архітектури 
виконавчого комітету міської ради: 

За зверненням  Рогатюка Олександра Петровича пропонується присвоїти 
новозбудованому індивідуальному (садибному) житловому будинку, забудовником 
якого є заявник, таку поштову адресу: місто Нетішин, вулиця Снігурі, 98/1. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
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Рішення прийнято. 

 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про присвоєння поштової адреси 

індивідуальному (садибному) житловому будинку, забудовником 
якого є Рогатюк О.П." прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається). 

 
15 

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Нетішинської міської ради з 
питань видалення зелених насаджень 
 
СЛУХАЛИ: 

Миронюка В.М., начальника відділу земельних ресурсів та охорони 
навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради: 

Пропонується унести зміни до рішень виконавчого комітету міської ради з 
питань видалення зелених насаджень у частині оприбуткування видалених зелених 
насаджень. КП НМР «Благоустрій», яке здійснює видалення зелених насаджень, не 
має права оприбутковувати зелені насадження, а оприбутковувати може лише та 
установа чи організація, на території якої здійснюється видалення зелених насаджень. 

У зв’язку з цим, уносяться зміни до таких рішень виконавчого комітету міської ради: 
- від 20 липня 2016 року № 304/2016 "Про видалення зелених насаджень на 

території ДНЗ № 2 "Казка"; 
- від 20 липня 2016 року № 305/2016 "Про видалення зелених насаджень на 

території ДНЗ № 3 "Дзвіночок"; 
- від 20 липня 2016 року № 306/2016 "Про видалення зелених насаджень на 

території ДНЗ № 4 "Вогник"; 
- від 20 липня 2016 року № 307/2016 "Про видалення зелених насаджень на 

території ПНЗ "Будинок дитячої творчості" 
- від 20 липня 2016 року № 308/2016 "Про видалення зелених насаджень на 

території ПСНМЗ "Нетішинська міська школа мистецтв"; 
- від 20 липня 2016 року № 309/2016 "Про видалення зелених насаджень на 

території Нетішинського краєзнавчого музею". 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про внесення змін до рішень виконавчого 
комітету Нетішинської міської ради з питань видалення зелених 
насаджень" прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається). 
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16 
Про передачу незавершених капітальних інвестицій в необоротні активи з 

балансу виконавчого комітету Нетішинської міської ради на баланс управління 
капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської  міської ради 
 
СЛУХАЛИ: 

Супрунюка О.О., міського голову: 
Пропонується передати незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи з 

балансу виконавчого комітету Нетішинської міської ради на баланс управління 
капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, а саме: 
проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт коридорів І-ІІІ поверхів та 
сходової клітини адміністративної будівлі виконавчого комітету Нетішинської 
міської ради Хмельницької області вартістю 25 тисяч гривень. 

Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 
за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про передачу незавершених капітальних 

інвестицій в необоротні активи з балансу виконавчого комітету  
Нетішинської міської ради на баланс управління капітального 
будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради" 
прийняти як рішення виконавчого комітету міської ради 
(додається). 

 
17 

Про передачу Нетішинському навчально-виховному комплексу 
"Загальноосвітня школа I-II ступенів та ліцей" Нетішинської міської ради 
Хмельницької області, в оперативне управління, майна територіальної громади міста 
Нетішина 
 
СЛУХАЛИ: 

Охримчук О.М., директора Фонду комунального майна міста Нетішина: 
Нетішинському навчально-виховному комплексу "Загальноосвітня школа                       

I-II ступенів та ліцей" передається в оперативне управління майно територіальної 
громади, зокрема: будівля навчально-виховного комплексу та господарська будівля, 
загальною площею 9494,5 квадратних метра, які розташовані за адресою: місто 
Нетішин, провулок Миру, № 5. Директору Нетішинського навчально-виховного 
комплексу "Загальноосвітня школа I-II ступенів та ліцей" Роюку О.А. необхідно 
провести реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
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ВИСТУПИЛИ: 
Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про передачу Нетішинському навчально-

виховному комплексу "Загальноосвітня школа I-II ступенів та 
ліцей" Нетішинської міської ради Хмельницької області, в 
оперативне управління, майна територіальної громади міста 
Нетішина" прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається). 

 
18 

Про передачу Нетішинській загальноосвітній школі I-III ступенів № 2 
Нетішинської міської ради Хмельницької області, в оперативне управління, майна 
територіальної громади міста Нетішина 
 
СЛУХАЛИ: 

Охримчук О.М., директора Фонду комунального майна міста Нетішина: 
Нетішинській загальноосвітній школі I-III ступенів № 2 передається в 

оперативне управління майно територіальної громади, зокрема: будівля школи, 
загальною площею 6645,9 квадратних метра, яка розташована у місті Нетішині,  на 
вулиці Будівельників, № 5.  

Директору Нетішинської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2               
Яцюку М.С. необхідно провести реєстрацію речових прав на будівлю відповідно до 
вимог чинного законодавства. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про передачу Нетішинській загальноосвітній 

школі I-III ступенів № 2 Нетішинської міської ради Хмельницької 
області, в оперативне управління, майна територіальної громади 
міста Нетішина" прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається). 

 
19 

Про передачу Нетішинській загальноосвітній школі I-III ступенів № 1 
Нетішинської міської ради Хмельницької області, в оперативне управління, майна 
територіальної громади міста Нетішина 
 
СЛУХАЛИ: 

Охримчук О.М., директора Фонду комунального майна міста Нетішина: 
Нетішинській загальноосвітній школі I-III ступенів № 1 передається в 

оперативне управління будівля школи та господарська будівля, загальною площею                   
6393,3 квадратних метра, які розташовані у місті Нетішині, на проспекті 
Незалежності, №7.  

Директору Нетішинської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1             
Соболик Т.А. необхідно провести реєстрацію речових прав на будівлі відповідно до 
вимог чинного законодавства. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про передачу Нетішинській загальноосвітній 

школі I-III ступенів № 1 Нетішинської міської ради Хмельницької 
області, в оперативне управління, майна територіальної громади 
міста Нетішина" прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається). 

 
20 

Про передачу Нетішинській загальноосвітній школі I-III ступенів № 4 
Нетішинської міської ради Хмельницької області, в оперативне управління, майна 
територіальної громади міста Нетішина 
 
СЛУХАЛИ: 

Охримчук О.М., директора Фонду комунального майна міста Нетішина: 
Нетішинській    загальноосвітній   школі   I-III   ступенів   №   4   передається   в  
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оперативне управління будівля школи, загальною площею 9164,4 квадратних метра, 
будівля навчально-господарського блоку з теплицею, загальною площею                          
198,9 квадратних метра. Будівлі розташовані у місті Нетішині на вулиці Енергетиків, 
№ 3. 

Директору Нетішинської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4   
Добровольській Л.О. необхідно провести реєстрацію речових прав на будівлі 
відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про передачу Нетішинській загальноосвітній 

школі I-III ступенів № 4 Нетішинської міської ради Хмельницької 
області, в оперативне управління, майна територіальної громади 
міста Нетішина" прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається). 

 
 

21 
Про безоплатну передачу майна територіальної громади міста з балансу КП 

НМР "Житлово-комунальне об’єднання" на баланс КП НМР "Благоустрій", у 
господарське відання 
 
СЛУХАЛИ: 

Охримчук О.М., директора Фонду комунального майна міста Нетішина: 
Відповідно до проекту рішення з балансу КП НМР "Житлово-комунальне 

об’єднання" на баланс КП НМР "Благоустрій", у господарське відання, передається 
майно, перелік якого зазначений у додатку 1 до проекту рішення, на загальну суму                 
419 тисяч 407 гривень 40 копійок. У перелік майна включені об’єкти, які розташовані 
на об’єктах благоустрою, які перебувають на обслуговуванні КП НМР «Благоустрій».  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
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За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про безоплатну передачу майна територіальної 

громади міста з балансу КП НМР "Житлово-комунальне 
об’єднання" на баланс КП НМР "Благоустрій", у господарське 
відання" прийняти як рішення виконавчого комітету міської ради 
(додається). 

 
22 

Про передачу у власність громадян житлових приміщень у гуртожитках, що 
належать до комунальної власності м.Нетішина 
 
СЛУХАЛИ: 

Штогрін К.В., начальника відділу з питань обліку, розподілу та приватизації 
житла виконавчого комітету міської ради: 

Зазначеним проектом рішення пропонується передати приміщення у 
гуртожитках у власність громадян, з них дев’ять приміщень передається у спільну 
сумісну власність громадян та три приміщення  передається у приватну власність 
громадян. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про передачу у власність громадян житлових 

приміщень у гуртожитках, що належать до комунальної власності 
м.Нетішина" прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається). 

 
23 

Про надання малолітній Бондаренко Б.О. статусу дитини-сироти 
 
СЛУХАЛИ: 

Карназей А.І., заступника начальника служби у справах дітей виконавчого 
комітету міської ради: 
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На обліку у служби у справах дітей перебуває малолітня Бондаренко Богдана 

Олександрівна, мати якої Бондаренко Олена Леонідівна, 12 вересня 2016 року 
померла. Батько дитини записаний зі слів матері відповідно до частини першої статті 
135 Сімейного кодексу України.  

Враховуючи зазначене та пропозиції комісії з питань захисту прав дитини, 
пропонується надати малолітній Бондаренко Богдані Олександрівні, 20 листопада 
2005 року  народження, статус дитини-сироти. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про надання малолітній Бондаренко Б.О. 

статусу дитини-сироти" прийняти як рішення виконавчого 
комітету міської ради (додається). 

 
24 

Про встановлення опіки над малолітньою Бондаренко Б.О. та призначення 
Степанюк А.П. опікуном над нею та її майном 
 
СЛУХАЛИ: 

Карназей А.І., заступника начальника служби у справах дітей виконавчого 
комітету міської ради: 

Степанюк Анна Петрівна, яка є старшою сестрою малолітньої Бондаренко 
Богдани Олександрівни, виявила бажання стати опікуном своєї малолітньої сестри. 
Надала усі необхідні документи. 

Комісії з питань захисту прав дитини пропону встановити опіку над 
малолітньою Богдаренко Богданою Олександрівною, 20 листопада 2005 року 
народження, та призначити Степанюк Анну Петрівну опікуном над нею та її майном.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
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Рішення прийнято. 

 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про встановлення опіки над малолітньою 

Бондаренко Б.О. та призначення Степанюк А.П. опікуном над нею 
та її майном" прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається). 

 
25 

Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітнім 
Миколайчуком В.О. 
 
СЛУХАЛИ: 

Карназей А.І., заступника начальника служби у справах дітей виконавчого 
комітету міської ради: 

На обліку у служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської 
ради перебуває малолітній Миколайчук Владислав Олександрович, 18 квітня                  
2008 року народження, якому був наданий статус дитини, позбавленої батьківського 
піклування. Відповідно до стану здоров’я мати малолітнього не могла виконувати 
батьківські обов’язки, перебувала у центрі наркозалежних. Сьогодні вона 
повернулася з центру, вийшла заміж, працевлаштувалася і просить повернути сина їй 
на виховання.  

Служба у справах дітей пропонує прийняти рішення щодо визнання 
малолітнього таким, що втратив статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про втрату статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, малолітнім Миколайчуком В.О." 
прийняти як рішення виконавчого комітету міської ради 
(додається). 

 
26 

Про припинення опіки над малолітнім Миколайчуком В.О. 
 
СЛУХАЛИ: 

Карназей А.І., заступника начальника служби у справах дітей виконавчого 
комітету міської ради: 
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Відповідно до заяви Миколайчук Людмили Миколаївни та рекомендацій 

комісії з питань захисту прав дитини пропонується припинити опіку над малолітнім 
Миколайчуком Владиславом Олександровичем, 18 квітня 2008 року народження.   
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про припинення опіки над малолітнім 

Миколайчуком В.О." прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається). 

 
 

27 
Про надання Зубаль О.І. та Зубалю В.В. дозволу на укладення договору про 

визначення часток рівними в приватній квартирі від імені малолітнього сина             
Зубаля М.В., дозволу на укладення договору дарування ¼ частини приватної 
квартири, співвласником та право користування якою має малолітній Зубаль М.В., на 
ім’я Ничипорук Ю.Б. та  дозволу на укладення договору дарування ½ частини 
приватної квартири на ім’я Зубаль О.І. 
 
СЛУХАЛИ: 

Карназей А.І., заступника начальника служби у справах дітей виконавчого 
комітету міської ради: 

За заявою Зубаль Оксани Ігорівни та Зубаля Вадима Володимировича 
пропонується надати заявникам дозвіл на укладення договору про визначення часток 
рівними в приватній квартирі № 142, яка знаходиться у місті Нетішині на вулиці 
Шевченка, 2, від імені малолітнього сина Зубаля Максима Вадимовича, 14 червня 
2006 року народження, дозвіл на укладення договору дарування 1/4 частини згаданої 
приватної квартири, що належить Ничипоруку Анатолію Дмитровичу, співвласником 
та право користування якою має малолітній Зубаль Максим Вадимович, на ім’я 
Ничипорук Юлії Борисівни, дозвіл на укладення договору дарування 1/2 частини               
цієї ж квартири, що належатиме Ничипорук Юлії Борисівні, на ім’я Зубаль Оксани 
Ігорівни. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про надання Зубаль О.І. та Зубалю В.В. дозволу 

на укладення договору про визначення часток рівними в приватній 
квартирі від імені малолітнього сина Зубаля М.В., дозволу на 
укладення договору дарування ¼ частини приватної квартири, 
співвласником та право користування якою має малолітній            
Зубаль М.В., на ім’я Ничипорук Ю.Б. та  дозволу на укладення 
договору дарування ½ частини приватної квартири на ім’я           
Зубаль О.І." прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається). 

 
28 

Про надання Кірушок Н.В. дозволу на укладення договору купівлі-продажу 
приватної квартири від імені малолітнього сина Кірушка С.О. та дозволу на 
укладення договору купівлі-продажу 1/2 частини житлового будинку з надвірними 
будівлями, право користування яким мають малолітні Кірушок С.О., Кірушок І.О., 
Кірушок Д.О., на ім’я малолітнього Кірушка С.О. 
 
СЛУХАЛИ: 

Карназей А.І., заступника начальника служби у справах дітей виконавчого 
комітету міської ради: 

За заявою Кірушок Наталії Володимирівні пропонується надати їй дозвіл на 
укладення договору купівлі-продажу приватної квартири № 17, яка знаходиться у 
місті Нетішині на вулиці Михайлова, 6, від імені малолітнього сина Кірушка Сергія 
Олександровича, 13 лютого 2004 року народження, та дозвіл на укладення договору 
купівлі-продажу 1/2 частини житлового будинку з надвірними будівлями, що 
знаходиться у Славутському районі, селі Малий Скнит, на вулиці Джерельна, 29, 
право користування яким мають малолітні Кірушок Сергій Олександрович, 13 лютого  
2004 року народження, Кірушок Іванна Олександрівна, 09 жовтня 2009 року 
народження, Кірушок Дар’я Олександрівна, 22 вересня 2012 року народження, на ім’я 
малолітнього Кірушка Сергія Олександровича. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
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Рішення прийнято. 

 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про надання Кірушок Н.В. дозволу на 

укладення договору купівлі-продажу приватної квартири від імені 
малолітнього сина Кірушка С.О. та дозволу на укладення договору 
купівлі-продажу 1/2 частини житлового будинку з надвірними 
будівлями, право користування яким мають малолітні                 
Кірушок С.О., Кірушок І.О., Кірушок Д.О., на ім’я малолітнього 
Кірушка С.О." прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається). 

 
29 

Про надання Степановій Ю.С. дозволу на укладення договору купівлі-продажу 
приватної квартири від імені малолітнього сина Степанова Н.А. та дозволу на 
укладення договору купівлі-продажу 1/3 частини приватної квартири на ім’я 
малолітнього Степанова Н.А. 
 
СЛУХАЛИ: 

Карназей А.І., заступника начальника служби у справах дітей виконавчого 
комітету міської ради: 

За заявою Степанової Юлії Сергіївни пропонується надати їй дозвіл на 
укладення договору купівлі-продажу приватної квартири №46, яка знаходиться у 
місті Нетішині на вулиці Шевченка, 2, від імені малолітнього сина Степанова Назарія 
Андрійовича, 10 квітня 2013 року народження, та дозвіл на укладення договору 
купівлі-продажу 1/3 частини приватної квартири № 60, яка знаходиться у місті 
Нетішині на вулиці Набережній, 19, та належить Матвійчук Галині Володимирівні, на 
ім’я малолітнього Степанова Назарія Андрійовича. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про надання Степановій Ю.С. дозволу на 

укладення договору купівлі-продажу приватної квартири від імені 
малолітнього сина Степанова Н.А. та дозволу на укладення 
договору купівлі-продажу 1/3 частини приватної квартири на ім’я 
малолітнього Степанова Н.А." прийняти як рішення виконавчого 
комітету міської ради (додається). 
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30 
Про надання Франасюк Т.А. та Мельничуку В.І. дозволу на укладення договору 

дарування приватної квартири, право користування якою має малолітня Мельничук 
Д.В., на ім’я Франасюк Т.А. 
 
СЛУХАЛИ: 

Карназей А.І., заступника начальника служби у справах дітей виконавчого 
комітету міської ради: 

За заявою Франасюк Тетяни Анатоліївни та Мельничука Володимира Івановича 
пропонується надати заявникам дозвіл на укладення договору дарування приватної 
квартири № 121, яка знаходиться у місті Нетішині на вулиці Будівельників, 11, право 
користування якою має малолітня донька Мельничук Дарія Володимирівна, 21 грудня 
2006 року народження, на ім’я Франасюк Тетяни Анатоліївни. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про надання Франасюк Т.А. та Мельничуку В.І. 

дозволу на укладення договору дарування приватної квартири, 
право користування якою має малолітня Мельничук Д.В., на ім’я 
Франасюк Т.А." прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається). 

 
31 

Про визначення місця проживання малолітнього Клименка Л.С. 
 

СЛУХАЛИ: 
Карназей А.І., заступника начальника служби у справах дітей виконавчого 

комітету міської ради: 
За заявою Клименка Сергія Миколайовича та враховуючи пропозиції комісії з 

питань захисту прав дитини, пропонується визначити місце проживання малолітнього 
Клименка Любомира Сергійовича, 11 грудня 2008 року народження, з батьком 
Клименком Сергієм Миколайовичем, який проживає у місті Нетиішині на  проспекті 
Курчатова, 6, квартира 205. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про визначення місця проживання малолітнього 

Клименка Л.С." прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається). 

 
32 

Про визначення способів участі Тищенка М.А. у вихованні малолітньої доньки 
Тищенко Д.М. та спілкуванні з нею 
 
СЛУХАЛИ: 

Карназей А.І., заступника начальника служби у справах дітей виконавчого 
комітету міської ради: 

За заявою Тищенка Миколи Анатолійовича та враховуючи  пропозиції комісії з 
питань захисту прав дитини, пропонується визначити способи участі Тищенка 
Миколи Анатолійовича у вихованні малолітньої доньки Тищенко Дарини 
Миколаївни, 05 квітня 2008 року народження, та його спілкуванні з нею таким чином:  

- встановити дні зустрічі та особистого спілкування батька з дитиною: 
- кожної другої та четвертої неділі місяця від 11.00. години до 18.00. години; 
- в інші дні та години тижня за попередньою домовленістю між батьками 

дитини. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за онову та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  Проект рішення "Про визначення способів участі Тищенка М.А. у 

вихованні малолітньої доньки Тищенко Д.М. та спілкуванні з нею" 
прийняти як рішення виконавчого комітету міської ради 
(додається). 
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33 
Про надання інвалідам міста матеріальної допомоги для придбання памперсів 

 
СЛУХАЛИ: 

Склярук В.Л., начальника управління соціального захисту населення 
виконавчого комітету міської ради: 

Відповідно до рекомендацій індивідуальної програми реабілітації інваліда, 
пропонується надати інвалідам першої групи, зокрема Лептач Галині Андріївні та 
Орловському Анатолію Вікторовичу матеріальну допомогу для придбання памперсів 
у сумі 2  тисячі гривень кожному. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про надання інвалідам міста матеріальної 

допомоги для придбання памперсів" прийняти як рішення 
виконавчого комітету міської ради (додається). 

 
34 

Про надання Унтік Т.П. матеріальної допомоги на лікування 
 
СЛУХАЛИ: 

Пашинську В.Я., керуючого справами виконавчого комітету міської ради: 
Пропонується надати інваліду ІІІ групи загального захворювання, працівнику 

бюджетної сфери  Унтік Тетяні Петрівні матеріальну допомогу на лікування у сумі                    
5 тисяч гривень. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
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Рішення прийнято. 

 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про надання Унтік Т.П. матеріальної допомоги 

на лікування" прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається). 

 
35 

Про надання матеріальної допомоги Гарбар Н.М. 
 
СЛУХАЛИ: 

Пашинську В.Я., керуючого справами виконавчого комітету міської ради: 
Пропонується надати матері померлого військовослужбовця Гарбар Надії 

Михайлівні матеріальну допомогу на вшанування та увічнення пам’яті сина 
(померлого учасника антитерористичної операції) Гарбара Миколи Володимировича  
у сумі 5 тисяч гривень. Матеріальна допомога надається для виготовлення та 
встановлення пам’ятника на могилі померлого учасника антитерористичної операції.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про надання матеріальної допомоги                

Гарбар Н.М." прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається). 

 
36 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від                       
08 листопада 2002 року № 333 
 
СЛУХАЛИ: 

Бобіну О.П., заступника міського голови: 
Пропонується міську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової 

освіти населення, яка утворена рішенням виконавчого комітету міської ради від              
08 листопада 2002 року №333 "Про міську міжвідомчу координаційно-методичну 
раду з правової освіти населення", затвердити у новому складі.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 12 (дванадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - проект рішення "Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 08 листопада 2002 року № 333" прийняти 
як рішення виконавчого комітету міської ради (додається). 

 
 
 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Усі проекти рішень, які були запропоновані до розгляду, розглянуті і прийняті 

відповідні рішення. Я дякую усім членам виконавчого комітету міської ради за плідну 
роботу. Засідання виконавчого комітету міської ради оголошую закритим. 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова         О.О.Супрунюк  
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Обух М.Д. - начальник відділу з питань оборонно-мобілізаційної 

і режимно-секретної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами апарату виконавчого 
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Саєнко Н.В. - начальник управління капітального будівництва 
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населення виконавчого комітету міської ради  
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