
Р І Ш Е Н Н Я
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області

від 22 грудня 2020 року № ЮЗ

м. Новомиргород

Про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами ФОП Мареничу А.В.

Розглянувши подані документи та заяву фізичної особи -  підприємця 
МАРЕНИЧА Андрія Вікторовича про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами, керуючись підпунктом 13 пункту “а” статті ЗО Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 16 Закону 
України “Про рекламу”, відповідно до постанова Кабінету Міністрів України 
від 29 грудня 2003 року № 2067 “Про затвердження типових правил 
розміщення зовнішньої реклами” та Правил розміщення зовнішньої реклами на 
території міста Новомиргорода, сіл Лікарево та Бирзулове, затверджених 
рішенням виконавчого комітету міської ради № 552 від 27 червня 2013 року,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1.Погодити місце розташування рекламних засобів та дозволити ФОП 
МАРЕНИЧУ Андрію Вікторовичу встановити в м. Новомиргороді рекламні 
засоби терміном на 5 (п’ять років):

- односторонній рекламний банер 7,8 х 2,3 м (2 шт.), загальна площа місця 
розташування - 17,94 м2, на фасаді нежитлового вбудовано-прибудованого 
приміщення житлового будинку №37/6 по вул.Андрія Гурічева, яке належить 
на правах приватної власності МАРЕНИЧУ Андрію Вікторовичу, відповідно 
до договору купівлі - продажу від 23 липня 2020 року.

2. Архітектору міста відділу містобудування, житлово-комунального 
господарства та земельних питань апарату виконавчого комітету міської ради 
Сікач Р.М. видати ФОП МАРЕНИЧУ Андрію Вікторовичу дозвіл на 
розміщення зовнішньої реклами в м.Новомиргороді. 3

3. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, за порушення 
вимог техніки безпеки під час розташування та їх експлуатації несе ФОП 
МАРЕНИЧ Андрій Вікторович згідно із законодавством.



4. ФОП МАРЕН И ЧУ Андрію Вікторовичу після встановлення рекламних 
засобів в п’ятиденний термін подати до Новомиргородської міської ради 
фотокартку (6x9см) місця розташування рекламних засобів.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міськог

Міський голова

* , * *
^РАІНА

І.3абажан



УКРАЇНА
Р І Ш Е Н Н Я

виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області

від “22” грудня 2020 року

м. Новомиргород

Про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами 25 ДПРЧ У ДСНС 
України у Кіровоградській області

Розглянувши подані документи та заяву начальника 25 ДПРЧ У ДСНС 
України у Кіровоградській області Руденка Петра Сергійовича про надання 
дозволу на розміщення зовнішньої реклами, керуючись підпунктом 13 пункту 
“а” статті ЗО Закону України “Про місцеве самоврядування в Українї”, частини 
1 статті 16 Закону України “Про рекламу”, відповідно до постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 “Про затвердження типових 
правил розміщення зовнішньої реклами” та Правил розміщення зовнішньої 
реклами на території міста Новомиргорода, сіл Лікарево та Бирзулове, 
затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради № 552 від 27 червня 
2013 року

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Погодити місце розташування рекламного засобу площею 28,0 м2 та 
дозволити 25 ДПРЧ У ДСНС України у Кіровоградській області встановити 
двосторонній білборд 6,0 х3,0 м в м. Новомиргороді, вул. Перемоги , на 
території загального користування, прилеглої до земельної ділянки 25 ДПРЧ У 
ДСНС України у Кіровоградській області (м.Новомиргород, вул.Перемоги, 
буд. 22/29) терміном на 5 (п’ять років):

2. Архітектору міста відділу містобудування, житлово-комунального 
господарства та земельних питань апарату виконавчого комітету міської ради 
Сікач Р.М. видати 25 ДПРЧ У ДСНС України у Кіровоградській області дозвіл 
на розміщення зовнішньої реклами в м. Новомиргороді. 3

3. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, за порушення 
вимог техніки безпеки під час розташування та їх експлуатації несе 25 ДПРЧ У 
ДСНС України у Кіровоградській області в особі начальника -  РУДЕНКА 
Петра Сергійовича згідно із законодавством.



4. 25 ДПРЧ У ДСНС України у Кіровоградській області після 
встановлення рекламного засобу в п’ятиденний термін подати до 
Новомиргородської міської ради фотокартку (6x9 см) місця розташування 
рекламного засобу.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого

І.3абажан



Р І Ш Е Н Н Я
виконавчого комітету2 3 * * * 7 Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області

від “22” грудня 2020 року №105
м. Новомиргород

Про визначення місць для здійснення 
тимчасової виїзної торгівлі деревами 
хвойних порід для суб’єктів 
господарської діяльності

Відповідно до пункту 8 статті ЗО, пункт 6 статті 59 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України 
№833 від 15 червня 2006 року “Про порядок провадження торгівельної 
діяльності та правила торгівельного обслуговування населення”, Лісового 
кодексу України, Податкового кодексу України, з метою впорядкування 
передноворічної роздрібної торгівлі деревами хвойних порід на території міста, 
та розглянувши клопотання державного підприємства "Олександрівське лісове 
господарство" від 09 листопада 2020 року № 11-29/382 щодо надання місця для 
торгівлі,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВИРІШИВ:

1. Визначити для суб’єктів господарської діяльності місця для здійснення 
тимчасової виїзної торгівлі деревами хвойних порід, а саме: 
на перехресті вулиць Соборності та Г.Тайги (біля магазину "Фермерок" та по 
вул.Є.Присяжного (біля приміщення ФОП Тарасенко О.А.).

2. Торгівлю здійснювати у період з 16 грудня по 31 грудня 2020 року на 
визначених місцях, щоденно.

3. Зобов’язати суб’єктів господарської діяльності:

мати в наявності на робочому місці: супровідну документацію на хвойні 
дерева та відповідне маркування на них, що засвідчуватиме законність їх
придбання в лісництві чи лісогосподарстві; свідоцтво про сплату єдиного
податку або торговий патент; документ, що посвідчує особу;

утримувати торговельне місце та прилеглу до нього територію в 
належному санітарному стані;



укласти договір на вивіз сміття з КП “Новомиргородські муніципальні 
інженерні мережі”;

дотримуватися вимог чинного законодавства.

4. В разі недотримання вимог пункту 3 даного рішення, документально 
зафіксованих уповноваженими на це органами, вважати дане рішення таким, 
що втратило чинність.

ння покласти першого заступника
*

І.Забажан



УКРАЇНА
Р І Ш Е Н Н Я

виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області

від “22” грудня 2020 року № Ю7
м. Новомиргород

Про внесення змін в Порядок надання 
одноразової грошової допомоги на 
лікування

Заслухавши інформації Забажана І.В., міського голови та 
Мельнікової І.В., керуючого справами (секретаря) міської ради, керуючись 
статтею 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни в Порядок надання одноразової грошової допомоги на 
лікування, який затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 
12 лютого 2016 року № 16 “Про затвердження Порядку надання одноразової 
грошової допомоги на лікування громадянам, які проживаються на території 
Новомиргородської міської ради”,

абзац 1 викласти в новій редакції:

“Грошова допомога на лікування не носить постійного характеру, а є 
додатком до існуючого доходу і може надаватися не більше одного разу на рік 
за умови надання відповідних документів, крім випадків лікування дітей з 
інвалідністю віком до 18 років”.

2. Викласти в новій редакції додаток 2 рішенням виконавчого комітету 
міської ради від 12 лютого 2016 року № 16 “Про затвердження Порядку 
надання одноразової грошової допомоги на лікування громадянам, які 
проживаються на території Новомиргородської міської ради”, що додається.



Додаток
До рішення виконкому 
Новомиргородської міської ради
22 грудня 2020 № 107
“Додаток 2
до рішення виконкому 
Новомиргородської міської ради 
від 12 лютого 2016 року № 16

ПЕРЕЛІК
видів захворювань та суми одноразової грошової допомоги

ЧЬ
п/п

Вид захворювання Сума Примітка

1. Онкологічні захворювання, інсульти, 
трансплантація, ендопротизування

1500

2. Відновне лікування 1000
3. Матеріальна допомога матерям на 

лікування дітей з інвалідністю віком до 
18 років

1500 Щомісячно на кожну 
дитину, члену сім’ї, 
який постійно 3 ним 
проживає.

Керуючий справами (секретар)
виконкому міської ради І.Мельнікова”.

Керуючий справами 
виконкому міської р

УКРДІНА

І.Мельнікова



УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області

від “22” грудня 2020 року № 108
м. Новомиргород

Про затвердження переліку видів 
громадських робіт на 2021 рік

Керуючись статтею статті 31 Закону України “Про зайнятість населення”, 
статтею 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 “Про 
затвердження Порядку організації громадських та інших робіт 
тимчасового характеру” обговоривши інформацію першого заступника 
міського голови Полякова В.О.,

1. Затвердити перелік видів громадських робіт на 2021 рік, що додається.

2. Призначити відповідальним за працівниками числа осіб, що 
перебувають на обліку в Новомиргородській районній філії Кіровоградського 
обласного центру зайнятості і будуть відбувати громадські роботи, 
Мухаметова С.Ю., майстра по благоустрою Новомиргородської міської ради.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого 
заступника міс

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

Міський голо І.3абажан



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради

21 грудня 2020 року № 108

ПЕРЕЛІК
видів громадських робіт на 2021 рік

1. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів 
соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, 
придорожніх смуг.

2. Роботи, пов’язані з:

будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери (шкіл-інтернатів, 
дитячих дошкільних закладів, спортивних закладів, закладів культури і охорони 
здоров'я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, 
інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, притулків для неповнолітніх та 
осіб без постійного місця проживання);

ремонтом тепло - та водопостачання, вулично-дорожньої мережі на 
території населених пунктів у сільській місцевості;

укріпленням дамб, мотових споруд, меліоративні роботи, що проводяться на 
території Новомиргороської міської ради;

відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, русел річок.

3. Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, дітям- 
сиротам, а також догляд за хворими в закладах охорони здоров’я та соціальної 
допомоги, допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей похилого 
віку та інші роботи , пов’язані із забезпеченням соціального супроводу чи 
стороннього догляду.

4. Роботи з заготівлі продуктів харчування на зимовий період для 
навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, будинків-інтернатів 
(пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей.

5. Упорядкування:
територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, визнаних такими в установленому порядку;
місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних місць які мають
офіційний статус або зареєстровані на території населеного пункту.

6. Роботи в сільській місцевості, пов’язані з ремонтом приватних житлових 
будинків одиноких осіб, ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за 
рішенням органів місцевого самоврядування.



7. Роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам'яток архітектури, 
історії та культури.

8. Роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, роботи в архівах 
з документацією.

9. Допоміжні роботи у військоматах з документацією в період призивної 
кампанії.

10. Будівництво шляхів, водопровідних, каналізаційних, газових, 
залізничних, та інших транспортних споруд.

11. Виконання сільськогосподарських робіт.

12. Окремі види робіт на овочевих базах (перебирання овочів, 
розфасування їх та інші).

13. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

14. Санітарно-профілактичні роботи.

15. Ремонт сільськогосподарської техніки.

16. Прибирання прилеглих до підприємств територій.

17. Благоустрій кладовищ та прилеглих територій.

18. Благоустрій та озеленення прилеглої території до закладів охорони 
здоров’я, культури, спортивних закладів, будинків - інтернатів для громадян 
похилого віку, інвалідів та дітей.

19. Інформування населення стосовно порядку отримання житлових 
субсидій.

20. Інші види суспільно-корисних робіт.

21. Інші види некваліфікованих робіт на підприємствах усіх форм 
власності.

22. Громадські роботи з супроводу, догляду, обслуговування, соціально- 
медичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних.

23. Громадські роботи з супроводу осіб з вадами зору.

24. Надання допомоги сім’ям члени яких загинули, постраждали чи є 
учасниками АТО або ООС та зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту.



25. Громадські роботи з відновлення території, які зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту.

26. Громадські роботи екологічного захисту навколишнього середовища.

27. Кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого 
віку.

28. Виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних 
захворювань.



УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області

від “22” грудня 2020 року №  ПО
м. Новомиргород

Про схвалення проекту бюджету 
Новомиргородської міської 
територіальної громади на 2021 рік

Відповідно до частини першої статті 76, частини четвертої статті 21 
Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту "а" статті 28 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2021 рік", розглянувши проект бюджету 
Новомиргородської міської територіальної громади на 2021 рік,

1. Схвалити проект бюджету Новомиргородської міської територіальної 
громади на 2021 рік і подати на розгляд сесії Новомиргородської міської ради 
(додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

І.3абажан



СХВАЛЕНО
рішення виконавчого комітету 
міської ради

від 22 грудня 2020 року № 110

Проект бюджету Новомиргородської міської 
територіальної громади на 2021 рік

На підставі пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 61 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 77 Бюджетного 
Кодексу України, Новомиргородська міська рада вирішила:

1. Визначити на 2021 рік:
доходи бюджету територіальної громади у сумі 233 998 884 гривень, в тому 

числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади -  
228 052 033 гривень, доходи спеціального фонду бюджету міської 
територіальної громади -  5 946 851 гривень, згідно з додатком 1 до цього 
рішення;

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 
233 998 884 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету міської 
територіальної громади - 227 741 858 гривень, видатки спеціального фонду 
бюджету міської територіальної громади - 6 257 026 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у 
сумі 310 175 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у 
сумі 310 175 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної 
громади у розмірі 227 800 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків 
загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим 
пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
бюджету міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 
виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на 
реалізацію міських програм у сумі 27 848 633 гривень згідно з додатком 4 до 
цього рішення.



4. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної 
громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади 
належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та 
трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 
міської територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 і Бюджетного 
кодексу України (крім надходжень, визначених пунктами 10,11 частини першої 
цієї статті);

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 
першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду 
бюджету міської територіальної громади згідно з пунктом 5 цього рішення, 
спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 13, 71, 91 
Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками бюджету територіальної громади видатки 
загального фонду на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ;
2) нарахування на заробітну плату;
3) придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
4) забезпечення продуктами харчування;
5) оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
6) соціальне забезпечення;
7) поточні трансферти місцевим бюджетам;
8) оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
9) оплату енергосервісу.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 
міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету 
територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів 
єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 
відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх  поверненням до 
кінця поточного бюджетного періоду, приймати рішення щодо розподілу та 
перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період 
між сесіями міської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет 
міської територіальної громади.



9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право 
начальнику фінансового управління Новомирогородської міської ради 
здійснювати у 2021 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних 
коштів бюджету міської територіальної громади на депозитах с подальшим 
поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної 
громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів; організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, 
відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за

бюджетними програми та показниками, бюджетні призначення щодо яких 
визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 
Міністерством фінансів України до 15 березня 2022 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;

4) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову 
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним 
видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання, 
тощо.

11. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України 
надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення в межах 
загального обсягу бюджетних призначень щодо перерозподілу видатків 
бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, а також 
збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших 
видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за 
погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, 
цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності та 
інвестицій

Відповідно до частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України, 
фінансове управління Новомиргородської міської ради у межах загального 
обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним



та спеціальним фондами бюджету міської територіальної громади за 
обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює 
перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та 
кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в 
розрізі класифікації кредитування бюджету -  щодо надання кредитів з 
бюджету, крім випадків, передбачених цим рішенням.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет міської 
територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та 
спеціальним фондами бюджету міської територіальної громади на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших 
видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням 
органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими 
бюджетними програмами.

12. Надати право виконавчому комітету міської ради вносити зміни до 
переліку об’єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів 
бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, 
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів 
від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва, переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок 
коштів бюджету територіальної громади, у межах та із зміною обсягів 
загального і спеціального фондів.

13. Надати право міському голові у міжсесійний період укладати угоди 
щодо передачі та отримання міжбюджетних трансфертів відповідно до 
положень Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

14. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

15. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Рішення оприлюднити в засобах масової інформації в десятиденний 
строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 
Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного 
обслуговування, господдреької^ДІяльності т$  інвестицій.

Міський голова Ігор ЗАБАЖАН

УКРАЇНІ


