
 

 

 

ОБУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА СЬМОГО СКЛИКАННЯ 

       КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ  СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, 

БЛАГОУСТРОЮ, КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА УПРАВЛІННЯ 

КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ГРОМАДИ 

Протокол №28 

 

 

   м. Обухів                                                                                       19 грудня  2017 року 

                                                                                                            початок 16-00  год. 

 

 

Всього членів комісії  -7. 

 

Присутні :   
Голова комісії: Геращенко Володимир Миколайович 

Секретар комісії: Іщенко Вікторія Вікторівна; 

Члени комісії : Дерев’янко Анна Василівна, Яцун Богдан Іванович, Кіянченко 

Анатолій Михайлович, Литовченко Петро Володимирович. 

Запрошені: Клочко Сергій Миколайович – секретар міської ради, Цельора 

Володимир Васильович – заступник міського голови, Шевченко Людмила Миколаївна – 

начальник відділу житлово-комунального господарства та транспорту виконавчого комітету 

Обухівської міської ради, Кулініч Ірина Вікторівна – начальник відділу з питань 

благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради, Вяхірєв Максим Олегович – 

начальник відділу капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради, 

Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління економіки, Пушенко Наталія 

Володимирівна – начальник юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської 

ради, Цельора Володимир Васильович – заступник міського голови, Циганок Ніна Антонівна 

– начальник управління праці та соціального захисту населення, Карпенко Микола 

Васильович – начальник відділу оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, 

Рогоза Віктор Іванович - керуючий справами виконкому 

 

Порядок денний 

 

            1.  Про Програму соціально-економіного і культурного розвитку міста Обухова та сіл 

міської ради на 2018 р. 

            2. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради на 2017 рік. 

            3. Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра 

загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування,інших функціональних та 

якісних показників при передачі фізичними особами в оренду (суборенду) та житловий найм 

на території населених пунктів Обухівської міської ради на 2018 рік. 

            4. Про визнання такими, що втратили чинність рішення Обухівської міської ради від 

29.12.2011 року № 238-17-УІ «Про порядок погодження режиму торгівлі алкогольними 

напоями, тютюновими виробами та визначення місць, де така торгівля заборонена» та від 

29.08.2013 року № 568-41-УІ «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 

29.12.2011 року № 238-17-УІ «Про порядок погодження режиму торгівлі алкогольними 

напоями, тютюновими виробами та визначення місць, де така торгівля заборонена». 

 



            5. Про розгляд заяви фізичної особи – підприємця Щупака О. П. щодо зарахування в 

рахунок заборгованості по орендній платі коштів, витрачених на здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованого нежилого приміщення за адресою: м. Обухів, вулиця Каштанова, 

23. 

           6. Про затвердження   Програми з організації та проведення громадських  та інших 

робіт тимчасового характеру  на 2018 рік у місті Обухові.  

           7. Про внесення змін до міської цільової Програми «Безпечне місто Обухів» на 2017-

2020 роки. 

           8. Про затвердження  міської цільової Програми із забезпечення громадського  

порядку  на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки. 

           9. Про затвердження міської цільової Програми  з питань благоустрою  на території 

Обухівської міської ради на 2018 рік. 

           10. Про внесення змін до  Програми сприяння створення  та діяльності  об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської ради на 2017 – 

2020 роки  (з наступними змінами). 

           11. Про  затвердження  міської цільової  Програми енергозбереження і 

енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

Обухівської міської ради на 2018 рік. 

           12. Про затвердження міської цільової Програми «Міський Контакт-Центр» на 2018 

рік. 

           13. Про затвердження міської цільової Програми  із забезпечення надійного  

функціонування  систем теплозабезпечення населення та об»єктів  комунальної  власності в 

осінньо-зимовий період на 2018 рік.   

           14. Про встановлення нормативів та Порядку відрахування у 2018  році  комунальними 

підприємствами  міської ради частини чистого  прибутку (доходу) до загального фонду 

міського бюджету. 

          15. Про затвердження «Міської цільової програми реконструкції та будівництва 

інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, прилеглих сіл 

Таценки, Ленди на 2018 рік». 

           16. Про передачу в безоплатне користування Головному управлінню національної 

поліції в Київській області нежилих приміщень для роботи дільничних офіцерів поліції 

Обухівського відділу поліції. 

            17. Про  затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг  виконавчого комітету Обухівської міської ради у новій 

редакції. 

             18. Про Перспективний план роботи Обухівської міської ради на 2018 рік. 

             19. Про внесення змін до Положення про відзнаки Обухівської міської ради та 

міського голови. 

             20. Щодо внесення змін до Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і 

послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами 

Обухівської міської ради у системі електронних державних закупівель «ProZorro» 

 

 

 

ВИСТУПИВ: Геращенко В.М. – Запропонував затвердити порядок денний 

Результат голосування:  

    «ЗА» - 6 

   «Проти» - 0 

   «Утримались» - 0 

  

 

     1. Про Програму соціально-економіного і культурного розвитку міста Обухова та сіл 

міської ради на 2018 р. 

        



         ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління економіки 

 ВИРІШИЛИ:  

   1.Підтримати проект рішення «Про Програму соціально-економіного і культурного 

розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2018 р.». 

  2.Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект рішення 

«Про Програму соціально-економіного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської 

ради на 2018 р.». 

 Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

       2. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради на 2017 рік. 

 

           ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління економіки 

           ВИРІШИЛИ: 

     1.Підтримати проект рішення «Звіт про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчим комітетом Обухівської міської ради на 2017 рік.».; 

    2.Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект рішення 

«Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради на 2017 рік.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

 3. Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного 

метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування,інших 

функціональних та якісних показників при передачі фізичними особами в оренду 

(суборенду) та житловий найм на території населених пунктів Обухівської міської ради 

на 2018 рік. 

   ДОПОВІДАЄ:  Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління економіки 

    ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення «Про встановлення мінімальної вартості місячної 

оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її 

розташування,інших функціональних та якісних показників при передачі фізичними особами 

в оренду (суборенду) та житловий найм на території населених пунктів Обухівської міської 

ради на 2018 рік.»; 

2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра 

загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування,інших функціональних та 

якісних показників при передачі фізичними особами в оренду (суборенду) та житловий найм 

на території населених пунктів Обухівської міської ради на 2018 рік.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

  

         4. Про визнання такими, що втратили чинність рішення Обухівської міської ради 

від 29.12.2011 року № 238-17-УІ «Про порядок погодження режиму торгівлі 

алкогольними напоями, тютюновими виробами та визначення місць, де така торгівля 

заборонена» та від 29.08.2013 року № 568-41-УІ «Про внесення змін до рішення 

Обухівської міської ради від 29.12.2011 року № 238-17-УІ «Про порядок погодження 



режиму торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та визначення місць, 

де така торгівля заборонена» 

 

ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління економіки 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Не підтримати проект рішення «Про визнання такими, що втратили чинність 

рішення Обухівської міської ради від 29.12.2011 року № 238-17-УІ «Про порядок 

погодження режиму торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та визначення 

місць, де така торгівля заборонена» та від 29.08.2013 року № 568-41-УІ «Про внесення змін 

до рішення Обухівської міської ради від 29.12.2011 року № 238-17-УІ «Про порядок 

погодження режиму торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та визначення 

місць, де така торгівля заборонена». 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та відхилити проект 

рішення «Про визнання такими, що втратили чинність рішення Обухівської міської ради від 

29.12.2011 року № 238-17-УІ «Про порядок погодження режиму торгівлі алкогольними 

напоями, тютюновими виробами та визначення місць, де така торгівля заборонена» та від 

29.08.2013 року № 568-41-УІ «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 

29.12.2011 року № 238-17-УІ «Про порядок погодження режиму торгівлі алкогольними 

напоями, тютюновими виробами та визначення місць, де така торгівля заборонена». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 1 

«Проти» - 5 

«Утримались» - 0. 

 

5. Про розгляд заяви фізичної особи – підприємця Щупака О. П. щодо зарахування в 

рахунок заборгованості по орендній платі коштів, витрачених на здійснення 

невід’ємних поліпшень орендованого нежилого приміщення за адресою: м. Обухів, 

вулиця Каштанова, 23. 

 

ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління економіки 

ВИРІШИЛИ: 

    1. Підтримати проект рішення «Про розгляд заяви фізичної особи – підприємця Щупака О. 

П. щодо зарахування в рахунок заборгованості по орендній платі коштів, витрачених на 

здійснення невід’ємних поліпшень орендованого нежилого приміщення за адресою: м. 

Обухів, вулиця Каштанова, 23». 

    2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект рішення 

«Про розгляд заяви фізичної особи – підприємця Щупака О. П. щодо зарахування в рахунок 

заборгованості по орендній платі коштів, витрачених на здійснення невід’ємних поліпшень 

орендованого нежилого приміщення за адресою: м. Обухів, вулиця Каштанова, 23». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

6. Про затвердження   Програми з організації та проведення громадських  та інших 

робіт тимчасового характеру  на 2018 рік у місті Обухові.  

 

ДОПОВІДАЄ: Циганок Ніна Антонівна – начальник управління праці та соціального 

захисту населення 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про затвердження   Програми з організації та проведення 

громадських  та інших робіт тимчасового характеру  на 2018 рік у місті Обухові». 



   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект рішення 

«Про затвердження   Програми з організації та проведення громадських  та інших робіт 

тимчасового характеру  на 2018 рік у місті Обухові». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

7. Про внесення змін до міської цільової Програми «Безпечне місто Обухів» на 2017-

2020 роки. 

 

ДОПОВІДАЄ: Карпенко Микола Васильович – начальник відділу оборонної роботи 

та взаємодії з правоохоронними органами 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до міської цільової Програми 

«Безпечне місто Обухів» на 2017-2020 роки.». 

 2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про внесення змін до міської цільової Програми «Безпечне місто Обухів» на 2017-

2020 роки.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 1. 

 

8. Про затвердження  міської цільової Програми із забезпечення громадського  порядку  

на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки. 

 

ДОПОВІДАЄ: Карпенко Микола Васильович – начальник відділу оборонної роботи 

та взаємодії з правоохоронними органами 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про затвердження  міської цільової Програми із 

забезпечення громадського  порядку  на території Обухівської міської ради на 2017-2020 

роки.». 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про затвердження  міської цільової Програми із забезпечення громадського  

порядку  на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

9. Про затвердження міської цільової Програми  з питань благоустрою  на території 

Обухівської міської ради на 2018 рік. 

 

ДОПОВІДАЄ: Кулініч Ірина Вікторівна – начальник відділу з питань благоустрою 

виконавчого комітету Обухівської міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про затвердження міської цільової Програми  з 

питань благоустрою  на території Обухівської міської ради на 2018 рік.». 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про затвердження міської цільової Програми  з питань благоустрою  на території 

Обухівської міської ради на 2018 рік.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 5 



«Проти» - 0 

«Утримались» - 1. 

 

10. Про внесення змін до  Програми сприяння створення  та діяльності  об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської ради на 

2017 – 2020 роки  (з наступними змінами). 

 

ДОПОВІДАЄ: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до  Програми сприяння створення  

та діяльності  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської 

міської ради на 2017 – 2020 роки  (з наступними змінами).». 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про внесення змін до  Програми сприяння створення  та діяльності  об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської ради на 2017 – 

2020 роки  (з наступними змінами).». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

    11. Про  затвердження  міської цільової  Програми енергозбереження і 

енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

Обухівської міської ради на 2018 рік. 

 

ДОПОВІДАЄ: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про  затвердження  міської цільової  Програми 

енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства Обухівської міської ради на 2018 рік.». 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про  затвердження  міської цільової  Програми енергозбереження і 

енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

Обухівської міської ради на 2018 рік.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

12. Про затвердження міської цільової Програми «Міський Контакт-Центр» на 2018 

рік. 

 

ДОПОВІДАЄ: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про затвердження міської цільової Програми «Міський 

Контакт-Центр» на 2018 рік.». 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект рішення 

«Про затвердження міської цільової Програми «Міський Контакт-Центр» на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 



«Утримались» - 0. 

 

13. Про затвердження міської цільової Програми  із забезпечення надійного  

функціонування  систем теплозабезпечення населення та об»єктів  комунальної  

власності в осінньо-зимовий період на 2018 рік. 

 

ДОПОВІДАЄ: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про затвердження міської цільової Програми  із 

забезпечення надійного  функціонування  систем теплозабезпечення населення та об»єктів  

комунальної  власності в осінньо-зимовий період на 2018 рік». 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про затвердження міської цільової Програми  із забезпечення надійного  

функціонування  систем теплозабезпечення населення та об»єктів  комунальної  власності в 

осінньо-зимовий період на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

14. Про встановлення нормативів та Порядку відрахування у 2018  році  комунальними 

підприємствами  міської ради частини чистого  прибутку (доходу) до загального фонду 

міського бюджету. 

ДОПОВІДАЄ: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про встановлення нормативів та Порядку 

відрахування у 2018  році  комунальними підприємствами  міської ради частини чистого  

прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету.». 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про встановлення нормативів та Порядку відрахування у 2018  році  комунальними 

підприємствами  міської ради частини чистого  прибутку (доходу) до загального фонду 

міського бюджету.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

15. Про затвердження «Міської цільової програми реконструкції та будівництва 

інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, прилеглих 

сіл Таценки, Ленди на 2018 рік». 

 

ДОПОВІДАЄ: Цельора Володимир Васильович – заступник міського голови 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про затвердження «Міської цільової програми 

реконструкції та будівництва інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери 

міста Обухова, прилеглих сіл Таценки, Ленди на 2018 рік».». 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про затвердження «Міської цільової програми реконструкції та будівництва 

інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, прилеглих сіл 

Таценки, Ленди на 2018 рік».». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 



«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

16. Про передачу в безоплатне користування Головному управлінню національної 

поліції в Київській області нежилих приміщень для роботи дільничних офіцерів поліції 

Обухівського відділу поліції. 

ДОПОВІДАЄ: Клочко Сергій Миколайович – секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про передачу в безоплатне користування Головному 

управлінню національної поліції в Київській області нежилих приміщень для роботи 

дільничних офіцерів поліції Обухівського відділу поліції.». 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про передачу в безоплатне користування Головному управлінню національної 

поліції в Київській області нежилих приміщень для роботи дільничних офіцерів поліції 

Обухівського відділу поліції.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

17. Про  затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг  виконавчого комітету Обухівської міської ради у 

новій редакції. 

 

ДОПОВІДАЄ: Рогоза Віктор Іванович - керуючий справами виконкому 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про  затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через Центр надання адміністративних послуг  виконавчого комітету Обухівської 

міської ради у новій редакції». 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект рішення 

«Про  затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг  виконавчого комітету Обухівської міської ради у новій редакції». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

18. Про Перспективний план роботи Обухівської міської ради на 2018 рік. 

 

ДОПОВІДАЄ: Клочко Сергій Миколайович – секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про Перспективний план роботи Обухівської міської ради 

на 2018 рік.». 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект рішення 

«Про Перспективний план роботи Обухівської міської ради на 2018 рік.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

19. Про внесення змін до Положення про відзнаки Обухівської міської ради та міського 

голови. 

ДОПОВІДАЄ: Клочко Сергій Миколайович – секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 



 1. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до Положення про відзнаки 

Обухівської міської ради та міського голови.». 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про внесення змін до Положення про відзнаки Обухівської міської ради та 

міського голови.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

20. Щодо внесення змін до Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 

виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами 

Обухівської міської ради у системі електронних державних закупівель «ProZorro» 

ДОПОВІДАЄ: Клочко Сергій Миколайович – секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Не підтримати проект рішення «Щодо внесення змін до Положення про здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, 

установами та підприємствами Обухівської міської ради у системі електронних державних 

закупівель «ProZorro»». 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та відхилити проект 

рішення «Щодо внесення змін до Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і 

послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами 

Обухівської міської ради у системі електронних державних закупівель «ProZorro»». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 1 

«Проти» - 1 

«Утримались» - 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова  комісії                                                                    В.Геращено 

 

Секретар комісії                                                          В.Іщенко  


