ДОЛИНСЬКА РЛЙОННА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Протокол
засИаltIIя презl|дii раЙонноi ради

N, .Уб

вiд 05 вересня 20l9 року

м Долинська
Присутяi:
БоЕдаренко IриЕа Пстрiвна - голова президiТ
Бабенко Лiлiя BiKTopiBIla заступник голови президi'l
Зеленокорiнна hrrra BiKTopiBHa - член президi'i

РомалченкоТетяIrаОлександрiвпа членпрезидii
Сапов ГеI{надiй Володимирович - члеп презицii
Чернiцький Вмерiй Володимирович - ч]rен презилi-r
PylerrKo Катерина Василiвна - члсн презилi'i
Терешенко ВiтаJIiй Вiкторович член пре]идii
Вiдсутtti:
член прсзидiI
Аrr.лрiйовпч
Леуш IОрiй
Гайдук lгор Олексiйович - член прсзилii
Майборола BiKTop Вiкторович - член пре]идi"l
Шсвчевко Олександр Григорович член президii

Порядок лettttltil:
L про оIодження проведення тридцять ll'ятоj ceciJ районноi рали сьомого скликаllня та
lцо пролонуlо lься до ро il ляду,
Про листи. шо надiйшли на розгляд пре'rи_ri"l.
пи,l ань.

2

1. Слчхалп: Боплапепко I.П.. головч президiit яка cкalзaJla, rцо для проведеttttя засiдаttttя
презилiI вiлповiдниЙ кворум забезllечсно,

Питання, щО пропонуlоться на тридцять lI'яту cecilo раЙонllо-t рirди сьомого
склпкання, розглянутi постiйниNlи комiсiями районноi ради, прийпятi вiдповiлнi рiшеrrля, За
(Рiзне) виноситься l4:
результатаN,tи розгляДУ, з l б поданих пи'lань з питаltIIям
по пит;ннIо (Про змiну бмансоутрилrувача нерухомого NIайна спiльнот власностi
територiмьних громад Micтa. селища та сiл району), з метою встановлення достовlрllоj
зi!пишковоi BapTocTi майяа, що плануеться IIередати па бманс районноI ради, було
IIаправлено лиiт райдержадмiлiстрацiI вiл 22,08 20l9 року NlO1-07/l45. щодо нJлаllIIя копi-l
п"р"дчо-""о.О акта, rta пiдставi якого була завершена процедура реформуваlrпя КП
<рЪлакцiя газети (долинськi новини). вiдповiдi Ite H&.a'o питання lta сесiю tte виноситься,
Питання (Про об'€кти (установи. органiзацii, пiлприсNlства) спiльноi B:lacHocTi
територiaлыlих гролrал MicTa. селища la ,сiл районуll поOернуто на доопрацIоваllIlя
профiльноIо бIоджетноIо комiсi€ю Данс рiшеrlня пiдтримано iIlш ми комiсiями,
ДIя ознайоNlлення я зачптао рlшеняя постiйних комiсiй (зачитус).
виноситься l4 питань з пи,lаIIняlч (Рiзнс)
Таким чиtlоtлt, на

С

розгляд райоIIноi рали
зауваження чи пропозицil до перелiку питаIIь?

Чсрlliцькпii B.IJ., члсll прсзrrлii, який запропоtlував запросити представникд MicbKoi

питання <Про внесення доповнень ло
ра,rи лля iнформування депутатiв пiд час розrляду
]66 (Про загвсрдження програми "Питна
рiшеrrrrя районirоi ради вiд 15 липrrя 2005 року Jф
вода ДолиItськогО району на 2006 - 2020 роки)) направити лредставника M]cbкol ради для
ittформуваrtня депутатiв lllодо прогнозованих тарпфiв rra послуги водопостачанпя та якостl
пriпЪi'чооп для споя(ивачiв пiсля впровадr(ення проскту <Булiвництво Долинського
групового llодопроВоду водоIlосlачаllЕЯ м Долинська Кiровоr радсько-r областi, Коригування
проекту) пiд час розгляду впIцезазначеllого питаlIIIя,

'

Бондарепко l.П., голоDа президii'. Немас заперечепь? Немас
Micbкoмy головi виконавчим апаратом буде пiлготовлеItо вiдповiдний лист,
Рудснко К.В., член президiТ
у мене запитаппя, чому на регламентну коN{iсiю запросили Демченко l А,, у нас питання про
призначення дпректора школи N91 на cecilo не виlIоспться?
ТсрешеIlко B.IO.. ч-,tсн пре lилiii
на koMiciii розглядалося планове питання, що стосусться призначенIlя l звlлыIення керlвникlв
no"y"-onnr, уСтаяов Так як Демченко lA. пройшла конкурс, а на даний час зNliнилося
au*оuодоu"r*о i тепср подання lla призначепня вносить районна рада, то ДеN{чснко I А,
повинна визнаLlитися. або писати заяву на призпачеFня lIa посаду, або вiдмовитися,

Чернilrькиil В.В., члеll президii'.
Я цiкавився цим питанням, звсрта8ся письмово до раЙдержалtliнiстрачii за irrформачiсIо
конкурс вiдбувся. Демченко l,A, його успiшIIо пройшла На cecii свого часу рlrпенпя не
ltабрмп бiлLшос li l олосiв. ме ре]ул ьl Jти конкурсу Hi\1o нс cKacollyBaв,

Бондарсttко I.П., голов0 президii
засновник закладу
дiйсно, вiдбулися певнi зп{illи в законодавствi i тепер райоttпа рада, як
загалыlоi ссредttьоi освiти, несе вiдповiдмьяiсть за це питавня, Демченко l,A, як капдидат
па посаду, по"иltна прuйнятИ рiшення, а lllи в за.,tежностi вiд цього будеN{о або готувати
про€кт рiшеIIня про прпзначення ii IIа посаду. або оголошувати новий конкурс,

Черrriuькиil В.В., члсll презrrдii'.
Питання про затверлжеlIня Положення про порядок та умови вцtLкодування депутатаNl
як його практ чно
flолиrrськоi районноi ради витрат. пов'язаних з лепутатськок] дiяльнiстlо
реапiзувати?

Ромапчсllко Т.О., члеll президiii
Ми на KoMicii розгЛядми, рекомендувМи винести, але лiЙсно, механiз!{у немас, В одlо]!{у з
перших склик;нь нам вiдtliкодовували, бо були рейсовi автобуси, були квитки А зараз iнпtа
сптуацiя

Бондарспко I.П., голова президii'.
Комiсiями рекомеllдовано впнес1и на розгляд cecii, на плснsрному засiланнi будемо
приймаrи рiIrrеrtяя,
нам треба узголити дату, час проведення пленарного засiдання i орiснтовний перелiк питань

€ лропозицiЯ провести тридцять л'яту сесiю районноi ради сьоNlого скликання 20

вересня
питань:
20lb року о l0 годинi в сесiйнiй запi раЙонноI ради та орiснтовниЙ перелiк
l Про виконання райоtIного бюджсту за сiчсllь-червень 20]9 року
Перемогу у Другiй свiтовiй
u Про *iл ви*.,аirня райолноi програми збере}iй{яя iстори,lноl паNl'ятl про
BinHi ]939-1945 poKiB на 20l1,2020 poKlt
] Про хiд в!lкоllання Програмlt охорони llавколишllього природного середовtlша

в

Долинсьхому райо l

па

20l7 -2020 роки

конвенцii
llpo хiд викоllання plrпorrHoT програмп з реал|зацii (нацiонмьного плану дiй шо"rо реаliзацii
ООН про права литиllи, на лерlол ло 20]0 року
1

виконаlrня програми зайllятостi населення Долннського райоlry на 20l8-2020 роки
6 Лро затверлlrсння Полоr(еllня про порядок та умови вlлl!кодування депутатаN{ /lолиIlськоi раПонIlоi
рали вптратj пов'язанлх з лепутатською дLяльнlстlо
] llpo внеселl{' доповllень дО рlшення районноi рали вiд l5 липllя 2005 року Nq 366 "Про затвердженпя
"
програNlи "Пнтна sода Долинського району на 2006 2020 роки
соцiальноi програNtl! porвllтKy фiз чllоi культурн i спорту lla

5i'tрохiл

'

Ъ,Прп un.""nu" зьiiн ло районrюi цiльовоi

рокИ

2017-2020
спlльноl власпостi територiаqьвих
9 Про rакрlплеltllя мiкрорайонiв ]а закладами загальноi середньоi освlти
громад MicTa, селица та сiл райоIry
бюджс1 Ila
l0Провllесенняrмiн:iорiшеннярайоlrrrоiрадивiд2l фудня20l8року N!469 "Про райояншй

20l9 plK''

l l Про внесення змiн до списку присяжних Долинського райоlпIого суду'Кiровоградськоi областl
l2 Про хiд виконання програми економlчного i соцiаJыlого розвитку Долинського району за сiчевь

червень 20l9 роху

lЗ

polilB.

Про стан пiдготовки господарського комплексу району до роботи в осiнIlьо_зимовий перiод 20l9/2020

l4 Рiзне,

Прошу голосувати,
Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймасться одноголосно,
(Рiшення N91 додасться,)

2.Слчхяли: Боядатrенко l.П.. головч птlеlшдii, яка зачитма присутнi]\l листи районноi
державноi алмiнiстрачii. що IIадiйшли до райоlIItоi ради вiд 04,09.20l9 року N!01_28/ll2ll
(Про iЕформуючих> та вiд 02.09.20l9 року NlO1-28/ll0/l <Про управлiння об'€ктами

спiльноi власtlостi) (зачиту€),
Так як питання, пiднятi в листах, стосуються органiзачii роботи постiйних комiсiй та
дiяльностi ради в частинi делегованих повноважень! а чJlеllами президii с голови комiсiй та
)повноваженi лредставники фракUiй раЙонноi ради. lоловэ ради не маг права приЙ\|а,lи
рiшення олноособово, пропоную розглян)ти листи i прийняти колегiмыli рiшеttня На
даний час ми керусмося Регламентом районно]i ради i Положеttltям про постiйнi Kolricii
районноI ради без часових обмежень iхронометражу, Разом з головами комiсiй наNlагаaмося
органirовувати робоtу в зручнолtу реясимi.
Якi булуть лумки з чього приводу?
(Зеленокорiнна J,B,, член прсзилiI, покинула засiдання. Присутнi 7 членiв президii,
кворум забезпечено).

Впступилrr:
Чернiцький В.В., члеп презпдii., який ск.вав, що даllе питаIIля давно врегульоване на ptBHi
вiдповiдмьних працiвникiв апарату районпоi радп та голiв комiсiй, На початку засiдаllllя
члени KoMici'i визIlачаIоться з черговiстlо питань i прапiвники запроrUуlоть iнофрмуючого. З
iншими гримають ]в'язок в Iелефоннопrу рсжипri. ме прачiвникаv райдер>rсалv irr ic рачiй
потрiбно кiлька хвилиIl, щоб прийти на коNliсiю, А обNrежити iнформуючого у виступi чи
депутата у обговоренпi даного питання ми не можемо, бо для цього комiсiя iзбирасться
r

Салов Г.В., Руденко К,В., Терещепко В.Ю., Ромапчепко Т.О., члсltи прсrшлii', пiдтримали
виступаючого та зазначили, цо дIIоть в межах прпйнятого
Положення про постiйнi KoMiciL

Рсгламенту

районно'.l рали ]а

Бондарепко l.П., голова президii'.
За результатамп обговорення с пропозицiя:

l

2,

Лист районно'i державноi адNliнiстрацiJ siд 0409,20]9 року Jф01-28/1l2ll (Про
iнформуючих> взяти до DiдоNIа, Копilо рiшення налравити районнiй державнiй
адмlнiстрацii.
Засiдання постiйtlих комiсiй проводити у вiдповiдностi до заIвердженого Реглаlrенту
районноi ради сьомого скликання та Положення про постiйнi KoMicii Долинськоi
раЙо lIоi ради сьоNrого скликання

Хто за? Проти?УтриNлався?
Пiдтримано о,лноголосttо
(Рiшення Nq2 додасться )

Боlцаренко I.П., голоDа презпдii'.
Ъаступний лист райЪнноI державноi адмiнiстрацiT вiд 02,09,2019 року Nч01-28/l l0/l
(про управлiння об'€ктамл спiльноI власностi)) щодо llропозицii скасувати рiшеllняNl
вiл J8
рчiiоппЪt'рм" прийIIятий правовий акг! а саме рiшення .Щолинськоi районrrоi рали
iрулня 1998 року Ns87 <Про делегування районнiй державнiй адмiнiстрацi'i повноважень по
та сiл
йч"uiппa Ъб'"*aч"' спiльно'i власностi територiмьних гроплад -lvicTa, селиша
(Про
Nliсцеве
Украiни
раЙонуu. Я хочу нагадати положення cтaтri 4J та 44 Закону
(зачитус)
yKpaiHill
скасуватй
яке
пропонусться
та рiшеtлtя раЙоlIIlоi ради.
В
"ч"о"р"дуuuпr"
вiдповiдностi
до Ilього ж ]акону скасуваllпя рiшеllllя вiдбувасться виклIочIIо в
,L{o речi, у
судовоvу порядку

зачи,гати cT.l5.19 Закону Украiни (Про Nlicцeвi леря(авнl
адмiпiстрацiт> (зачптуе) Все прописано в законодавствi i пi,tстав скасовувати данс рlшення

Також

нема€,

я

б

хотiла

Якi будгь пропозицiI?

Черпiцькшй в.в., члсН прсзидii. Можна зробити те, trlo
райлерх<алмiнiстраrtiя,

але пiсля проведсння аулиту

просить

Райдержадýliнiстрацiя в чьому рочi лвiчi

переносила розгляд питання про об'скги сrtiльпоТ власностi, зара] воно повернчIе
посIiйниvи комiсiяvи на доопрацюsаltня. Не проволиrься належна iнвенtариlдцiя vайlIа,
ПропонуIо почати з NiаЙна (Долинських новиlI)),

салов Г.в., член презплii. Незрозумiлi пiдстави виникIlенпя ланого питання,
Бабснко Л.В,, ]ас ryпник l o.,loBll прсtllпii,
то, правильно було ска:]ано, що
Якцо були порушення в прийняттi даного рiшеяня,
'iхньоI
невiдловiдltостi Колстптуцi] або
акти оргаriв мiсцевого самоврядуваIlня з мотивiв
Закону УкраIни r<Про мiсцеве
ст,
59
за*о,rам У*раItrи cкacoвyloTbc; у вiдповiдностi лб п.l0
самоврялуваllня в yкpaiнi), тобто в судовому порядку Пiдстав дпя скасувдlня рlшення
Боrlдарспко l.П., голова пре] дii,
За результатами обговорення надiйtпла пропозицtя:

IнформацiIо, зlвначену в листi раЙонноj державноi адмiвiстрацii вiл 02,09,20l9 року
об'сктами), взят до вiдома, Копiю рiшення llдправиlи
N901-28/ll0r1 <Про

управлiння

районнiй державпiй адмirtiстрацii

Хто за? Проти?Утриплався?
Пiдтрил4ано одвоголосно
(Рiшення N!] доласться

)

Бондаренко LП, голова президiL
Питання IIорялку денного президii вичерltано,
На цьому засiдаrrня президii огопошIую закритим,
Голова президiТ

Ilротокол BejIa:
Завiлувач сектору
органiзацiЙного забезпечсння

l,Бон.ларенко

Т JlixaHoBa

укрАiнл

ДОЛИНСЬКА РД ЙО_ННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОl ОБЛАСТI

прЕзидIя
рIlUЕння
Nsl

вiд 05 вересця 2019 року

м,

[олинська

про погодження проведення тридцять п'ятоi сесii
районноТ рали сьомого скликання та питань,
що пропонуються до розгляду

заслухавши iнформацiю голови президii щодо проведенця тридцять
п'ятоТ ceciT районноi ради сьомого скликання та питань, що пропонуються до
розгляду,
презилiя ВИРIШИЛА:

Погодити проведення тридцять п'ятоТ ceciT районноi ради сьомого
скликання 20 вересня 20l9 року о l0 годинi в сесiйцiй залi районноi ради та
орiснтовний перелiк питань:

1.Про виконання районного бrоджету за сiчень-червень 20l9 року,
пам'ятi про
2.Про хiл
районноТ програми збереження iсторичноТ
"r*orurr"
Перемогу у !ругiй свiтовiй вiйнi l9З9-1945 poKiB на 2011-2020 роки,
з,про хiл виконання Програми охорони навколишнього природного
середовища в,Щолинському районi на 2017 -2020 роки,

4.Про хiд виконання районноi програми з реалiзаrtii <Нацiонального плану
дiй шодо реалiзацiТ Конвенuii ООН про лрава дитини" на перiод до 2020 року,
5.Про хiд виконання програми зайнятостi населенI]я f]олиtlського райоtrу
на 20l8-2020 роки.
6.про затвердження Положення про порядок та умови вlдшкодуваняя
деrrутатам Долинсьkоi районноТ ради витрат, пов'язаних з депутатськоIо
дiяльнiстtо.
7.Про внесення доповнень ло рiшення районllоi ради вiд l5 липня 2005 року
i'ПрО затверджецнЯ програми "Питtlа вода ,Щолинського району на 2006
Nч 366
- 2020 роки ",
8.Про внесення змiн ло районноi lliльовоi соцiалыtоi програNlи розвитку
фiзичrrоi культури i спорту на 20l 7-2020 роки,

9.Про закрiплення мiкрорайонiв за зак,падами

."i;;;Й"-;;;;;ir"р"rорйiп"*,ромад
N

1Ъ;р;';;;";'з"iн

,",-:1?]

MicTa,. селица.,uл"iп

_середItьоt
рlй:l]:

освlти

2018 року
до piu,"*'n" районноi р rли вiд 21 грудня

"ilpo районний бюджет на 2019 piK",
суду
ll.Про внесення змiн до списку присяжних ,Щолинського районного

469

Кiровоградськоi областi.
соцiа,гlьного розвитку
.' tz.гiро хiд виконанttя програми економiчного
сiчень - червень 2019 року,
.Щолинського району за
комплексу району до роботи в
13. Про стаН пiдгOтовкИ
'"пЬдчр""*о,О
осiнньо-зимовий перiол 20l912020 poKiB,
l4.Рiзне.

i

Голова президii

I.Бонларенко

yKPAiHA

ДОЛИНСЬКД РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

прЕзидlя
рIшЕIltIя
вiд 05 вересlrя 20l9 року

Na2

м Долинська

Про лис] район Hoi ]ержавноi адмiнiс l рэцi'i
вiл 04,09 20l9 року Nl()]-28l112/l <Про iнформуючих>

ЗаслухавшИ та обговорившИ iнформачitо, з.Lзначепу в листi районноi державноi
адмiнlстрацiТ вiд 04.0920l9 року NpO1-28/] I2ll (Про iнформуючих) шодо вирiшення
питання орrапiзацii роботи постiйних комiсiй районноi ради шляхом визltачення коttкретного
часу /апя ;о)кlIого iнфорrrуtочого. члепи прсзидi]i зауважили, що засiдаIilIя постiйних комiсiй
сьомого скликаllня
районltоl ра,'lи проволяться у вiлповiлностi до РсглачеItгу районноI ради
адмittiстрацii
РайоIIнiй
лержавнiй
постiйпi
KoMicii
та Положення про
районноi ради
коNlIсiй,
ппсllйllих
tавчасно llа_lсила.lься.tисl про даl) га час провелення ]aci laHb
Постrйнi KoMici]. вiдповiлно до чинного законодавства, с оргаI{ами ради, Iцо
обираються з числа i] депутатiв. для вивчення, лопепеднього розглял1 i пlлготоsки питаlIь,
шо напФкать до ii вiдання. У вiдповiдltостi до п 4,8 Положенltя про пос],iЙнi KoMici'i районноi
l0 Iрулня 20l5 року,
ради сьо\lого скликання, затвердженого рiulснням районноТ ради вiд
(коrксп члсll постiйttоi KoMicii Niac прirRо с,гавптп ]alitlTalltlя промовцяýI'га олержуватll
вiдповiдi lla lIпх. Слухаllпя пе пrоже бут!l прllllпt|спе, пОк Bci ба2каlочi lle вItкорttстають
цс право. С.]lухаllпя проволrпься в Nlсжлх одlIого робочого дпя. Постiitпл комiсiя можс
приiitlя,l'll рiшеtlllя про продовжеliпя сJlухаllIlя,).
Враховуrочи багаторiчну практику провелепня засiдаlIь постiйItйх комiсiй lc тс_ шо
irtформуючi с ксрiвниками структурних пiдрозлiлiв райлержадviнiстрацi'i, з MeToIo
IIелопущеIIня порушеIIь у виконаннl ltими cвoJx безпосереднiх обсrв'язкiв, черговiсть
розlляд) пиIанL. lllo llиllосяlься lla роlljlя_] Knrricii. виlнл,rа, lься кп){Ilок\ пllсliйнок.
KoNlici€lo lla початку засiланIIя. про що доводиться iп(РорN{уючим та регу]lIосться
вiдповiдмьнилrи спеIliалiс гаNrи у телефонному режим!
Враховук-rчи випtевикладене.
прези.лiя

l,

ВИРIШИЛА:

Лист районlIоi лерr(авпоi адмittiстрацii вiд 04.09,20l9 року NlO1-28/l12ll <IIро
iн<РорЙуючих> взяти до вiдома КопiIо рiшення направити райоппiй державнiй
адмIнiстрацij.

2,

} вiлtlовiдностi до затверд,(сЕого Реглалtенту
KoMici'i Долиrlськоi
раЙонпоi ра.ли сьомого скJlикання 1а ГIолоrкення про постiЙIti
ЗасiдаrrrtЯ постiйltих комiсiЙ пповодитИ

районно'i рали сьоNIого скликаIttIя,
Голова президii

l,Бондаренко

yKPAIHA

ДОЛИНСЬКЛ РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

прЕзидIя
рItllЕння
Bir 05 вересня 20I9 року

Nt3
м. Долинська

Про лист райопЕоi державIrоi адмiнiстрацi'i
вiд 02 09 20l9 року NaO1-28/l l0/l
"про ) лравлiння об'ск rами спiлыlоi власнос l i"

Заслухавши та обговоривши iнформачiю, зазначену в листi райоttноi державноi
адмiяiстрацii вiд 02,09.20l9 року N!01-28/l 10/l (Про управлiння об'ек,гамиu Lцодо пропо]ицii
скасувати рiшенняN! раЙонноi радп прийлятиЙ правовий акт, а саме рiшення Долпнсько]i
(Про делегування районнiй державIIiй
раЙонноI ра:rи вiл t8 грулIIя l998 року N!r87
a-llliHieTpauiT ловновахепЬ по уIlравлIннIо об'сктами спiлыIо]i власностi тсриторiмьних
селица та сiл району), члени президii зatзндчили, що, дiйсно, стаmею 44
apo"u.l
"i"ru.
пЭакону УкраIни (Про Nliсцеве сачоврядування в Украiнi) визначено перелiк повноважеIlL,
д"п".п"u,,"i районнiй державIIiй адмiнiстрацii районною ралою, В той же час. пунктом 27
ст, 43 зазначеного закону Ilадано право депутатам приймати рilпенllя пlодо лелегуванltя
rlictIeBиrl державнич а.lviнiстрацiяv окреvих повllоважснь гайонни\ рад
Статтями l5, 19 ЗакоrrУ Укра]пи (Про мiсцевi дерхавнi адN{illiстрацi'i) передбачеllа
Nlожливiсть делегуванIlя район}IоIо ра,цоIо раЙоннiЙ державнiй алмiнiстрацi'i повноважень по
громад РiпrепIIя
управлiнню об'сктаlltи. цо перебуваютЬ у спiльнiЙ власностi територiалыrих
нормам
]акополавчим
суперечить
дllочиNl
районноj ради вiд l8 грудня l998 року Ne 87 нс
Тож, виNIогИ цоло скасуваннЯ зазначеногО рitпення, с безпiлставнипtи Також прези,лiсlо
-t\Hboj ItевiдповiдIlостi
вiдмiчсно, цо акти органiв Ntiсцсвого самоврядування з мотивiв
КоIlституIIi]i або закОlIам Укра'iни скасовуlоться у вiдповiлнос],i ло п,l0 ст, 59 Закопу Украitrи
,Про rricueBe саvоврядуванllя в YKr\a-llli",
Враховукlчи випlевикладсне.
презилiя ВИРIШИЛА:

lнформачilо, зазIiаLIену в листi раЙонноJ державноi адмiнiстрацii вiд 02,09 20l9 року
N01-28/1 l0/l <Про управлiння об'сктаNtи). взяти до вiлома, Копiю рiшення направити
районнiй державнiй алплiнiстрацii,

I-оло8а прс]идi'i

LБоIrдарснко

