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 ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО
засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики

Засідання планується провести 28.09.2021 о 13-00 в каб. 357

РОЗДІЛ 1 Організаційні питання діяльності 
Миколаївської міської ради

1.1. Розгляд проєкту рішення міської ради «Про скасування рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 31.08.2020 №757 та від 03.09.2020 №758» (файл s-gs-053) відповідно до частини 7 статті 25 Регламенту Миколаївської міської ради (лист управління апарату Миколаївської міської ради від 06.08.2021 №546 за вх.№3427 від 06.08.2021).
Доповідач: Карцев М.В. – депутат Миколаївської міської ради VIII скликання.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –   , «проти» –   , «утримались» –   .

1.2. Розгляд проєкту рішення міської ради «Про відсторонення від посад заступника міського голови – директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Коренєва С.м. та першого заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Брижатого О.В.» (файл s-gs-054) відповідно до частини 7 статті 25 Регламенту Миколаївської міської ради (лист управління апарату Миколаївської міської ради від 06.08.2021 №546 за вх.№3427 від 06.08.2021).
Доповідач: Ільюк А.О. – депутат Миколаївської міської ради VIII скликання.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –   , «проти» –   , «утримались» –   .

1.3. Розгляд проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 №2/4 «Про утворення постійних комісій Миколаївської міської ради VIII скликання, затвердження їх персонального складу та обрання голів» (зі змінами)» (файл s-gs-060) відповідно до частини 11 статті 25 Регламенту Миколаївської міської ради (лист управління апарату Миколаївської міської ради від 16.09.2021 №646 за вх.№3894 від 16.09.2021).
Доповідач: Ільюк А.О. – депутат Миколаївської міської ради VIII скликання.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –   , «проти» –   , «утримались» –   .

1.4. Розгляд проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради (зі змінами та доповненнями» (файл s-arx-019) відповідно до частини 11 статті 25 Регламенту Миколаївської міської ради (лист управління апарату Миколаївської міської ради від 14.09.2021 №638 за вх.№3851 від 14.09.2021).
Доповідач: Цимбал А.А. – директор департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –   , «проти» –   , «утримались» –   .

1.5. Розгляд проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/35 «Про затвердження Регламенту Миколаївської міської ради VIII скликання» (файл s-gs-034) відповідно до частини 26 статті 30 Регламенту Миколаївської міської ради (лист управління апарату Миколаївської міської ради від 14.07.2021 №457 за вх.№2977 від 14.07.2021).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –   , «проти» –   , «утримались» –   .

1.6. Лист секретаря міської ради Д. Фалько від 31.08.2021 вих. № 35169/02.01-01/21-2 щодо передачі проєкту регуляторного акту – проєкт рішення міської ради                          (файл s-gs-047) «Про встановлення обмеження щодо продажу та споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Миколаєві» для надання висновків про відповідність даного проєкту регуляторного акту відповідно до вимог ст.4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Доповідач: Максим Коваленко, депутат Миколаївської міської ради                            VIII скликання.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

1.6.1. Лист юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 07.09.2021 №36289/02.02.01-22/21-2 за щодо підготовки експертного висновку до проєкту регуляторного акту – проєкту рішення міської ради «Про встановлення обмеження щодо продажу та споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м.Миколаєві» (файл s-gs-047).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

РОЗДІЛ 2 Розгляд звернень відділів, управлінь виконкому, департаментів, адміністрацій районів та інших установ міста.

2.1. Інформація департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради від 03.09.2021 вих. №35686/19.04.01-17/21-2 щодо недотримання строків надання адміністративних послуг департаментом архітектури та містобудування Миколаївської міської ради станом на 02.09.2021. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –   , «утримались» –   .

2.2. Інформація департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради від 07.09.2021 вих. № 36144/19.04.01-17/21-2 т щодо недотримання строків надання адміністративних послуг управлінням земельних ресурсів Миколаївської міської ради станом на 02.09.2021.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –   , «утримались» –   .

2.3. Інформація департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради від 03.09.2021 вих. № 35683/19.04.01-17/21-2 щодо порушення строку надання адміністративної послуги стосовно прийняття рішень міської ради про відведення земельних ділянок військовослужбовцям (учасникам АТО) станом на 02.09.2021.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –   , «утримались» –   .

2.4. Інформація департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради від 12.08.2021 №32487/19.04.01-17/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколів №14 від 29.07.2021 стосовно складання протоколів про адміністративне правопорушення за порушення строків надання адміністративних  послуг.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

2.5. Запрошення заступника міського голови Петрова А.Л., заступника міського голови Степанця Ю.Б. та начальника управління освіти Личко Г.В. з метою надання інформації з приводу проведення відповідних дій (заходів), направлених на забезпечення пожежної і техногенної безпеки відповідних об’єктів та відпрацювання приписів МЧС (лист Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївської міської області від 04.08.2021 №5901-5058/03.01).
2.5.1. Інформація управління освіти Миколаївської міської ради за вих. № 38969/13.01.01-07/21-2 від 22.09.2021 щодо проведення відповідних дій (заходів), направлених на забезпечення пожежної і техногенної безпеки в закладах освіти та відпрацювання приписів ГУ ДСНС у Миколаївській області (на виконання витягу з протоколу № 15 від 10.09.2021 засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –   , «утримались» –   .

2.6. Лист голови постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, інформаційних технологій та діджиталізації            Іванова Д.С. від 09.08.2021 №60 щодо розгляду 01.03.2021 на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, інформаційних технологій та діджиталізації зварення від батьків дітей, які навчаються в дошкільних навчальних закладах м.Миколаєва щодо організації харчування та витяг з протоколу від 01.03.2021 №10.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –   , «утримались» –   .

2.7. Лист юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 07.09.2021 №36237/02.06.01-04/21-2 за вх.№3788 від 08.09.2021 щодо надання звітів про виконання Міської цільової програми про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 №49/29, за 2019 рік та 2020 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –   , «утримались» –   .

2.8. Лист Окружної прокуратури міста Миколаєва від 20.08.2021 №51-6681 за вх.№10253/02.02.01-06/14/21 від 07.09.2021 щодо діяльності Окружної прокуратури міста Миколаєва протягом І півріччя 2021 відповідно до ст.6 Закону України «Про прокуратуру» (за резолюцією заступника міського голови    Андрієнка Ю.Г.)
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –   , «утримались» –   .

2.8.1. Лист окружної прокуратури міста Миколаєва Миколаївської обласної прокуратури від 08.07.2021 №51-5005 вих-21 щодо виконання висновків постійної комісії протоколів №10 від 11.05.2021 стосовно будівництва по вул. 1 Слобідська ріг вул. Чкалова та роз’яснення щодо справи про незаконне/законної використання земельної ділянки без оформлення договору оренди.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

2.8.2. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 22.06.2021 №24323/21.02-07/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №10 від 11.05.2021 стосовно законності використання земельних ділянок за адресою: 1-а Слобідська ріг вул.Чкалова у м.Миколаєві.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –    , «проти» –    , «утримались» –    .

2.9. Запрошення керівника Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» та начальника управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради для надання інформації стосовно розміщення нових атракціонів на території Дитячого містечка «Казка», їх роботу та надати інформацію щодо економії коштів бюджету м.Миколаєва в 2021 та в 2022 роках
2.9.1. Інформація управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради від 27.04.2021 вих. № 16362/15.01-13/21-2 щодо концепції розвитку БУ ММР КІК ДМ «Казка» по вул. Декабристів, 38-а та надання копій документів.
2.9.2. Лист управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради від 05.05.2021 вих. № 17162/11.02-03/21-2 на виконання висновку постійної комісії від 21.04.2021 протокол № 8 щодо надання копії проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування бюджетній установі Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» для обслуговування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка» по вул. Декабристів, 38-а. 
2.9.3. Лист департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради та керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.05.2021 №3080/02.02.01-40/14/21 щодо надання копії рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.06.2019 № 684 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» та копії матеріалів, на підставі яких приймалось вищезазначене рішення. 
2.9.4. Інформації служби у справах дітей Миколаївської міської ради від 02.04.2021 №12151/25.01-18/21-2 за вх.№1620 від 06.04.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №6 від 10.03.2021 в частині надання інформації про кількість дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей Миколаївської міської ради та потребують пільгового користування платними атракціонами.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .
2.9.5. Витяг з протоколу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, інформаційних технологій та діджиталізації від 19.04.2021 №13 (№17834/02.01-07/21-2 від 12.05.2021) щодо розгляду законності проведення тендерних процедур та правомірності підписання договору про розміщення атракціонів на території Дитячого містечка «Казка».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

2.10. Запрошення директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Святелик В.Є та директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради Єрмолаєва А.О для надання плану та порядку заслуховування структурних підрозділів, по яким є зауваження у звіті Державної Аудиторської Служби України управління південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області про результати державного фінансового аудиту бюджету м.Миколаєва за період 01.01.2018 по 31.03.2021та розгляд висновків державної служби.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

РОЗДІЛ  3 Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб до 
постійної комісії міської ради 

3.1. Лист ТОВ «Олимп Маркет» від 09.08.2021 №09/08/2121 за вх.№3449 від 10.08.2021 щодо спростування інформації стосовно закриття ринку «Факел» та звернення стосовно запрошення на розгляд питань, пов’язаних з ринком «Факел».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

3.2. Звернення виконавчого директора ГО «Голос правової України»            Самсонова О.В. від 29.07.2021 №8612/02.02.01-15/14/21 щодо виступу на засіданні постійної комісії з питання скасування рішення виконавчого комітету від 28.07.2021 «Про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувних тимчасових споруд у м.Миколаєві» за зверненням ФОП Кваша М.С., як таке, що не відповідає законодавству України.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

3.3. Заява гр. Потєхи О.В. від 12.08.2021 №3496 щодо винесення на найближче засідання постійної комісії голосування пунктів, наведених у резолютивній частині скарги від 27.07.2021 №3163.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

3.4. Лист гр. Дроника П. від 12.08.2021 №3498 щодо негайного прийняття проєкту рішення міської ради «Про звернення депутатів Миколаївської міської ради VII скликання до Президента України, голови Верховної Ради та Прем’єр-Міністра України щодо неприпустимості реалізації «формули Штайнмаєра» (файл s-gs-143) або розробки нового законопроєкту із зверненням до органів державної влади щодо недопущення формули «Штайнмайєра» в українське законодавство.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

3.5. Звернення ФОП Сербіної О.І. від 13.09.2021 №3839 щодо розгляду питання повернення дозвільної справи №0002194 від 04.03.2019 без підготовленого проєкту рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

 РОЗДІЛ 4 Розгляд інформації на рекомендації, витягів інших постійних комісій, протокольних доручень Миколаївської міської ради
(питання, що знаходиться на контролі постійної комісії)

4.1. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 20.07.2021 №28938/01.01-02/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №11 від 02.06.2021 в частині надання пояснення щодо відсутності зауважень до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 12.12.2020 №1290.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –   , «проти» –    , «утримались» –    .

4.1.1. Інформація юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 10.0792021 №36846/02.06.01-04/21-2 щодо виконання висновків постійної комісії протоколів №10 від 11.05.2021 та №11 від 02.06.2021 в частині підготовки департаментом архітектури та містобудування Миколаївської міської ради проєкту рішення міської ради про відміну рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 23.12.2020 №1290 «Про заміну та надання адрес і внесення змін до рішень виконкому міської ради».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –   , «проти» –    , «утримались» –    .

4.2. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 12.08.2021 №32700/21.03-10/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №14 від 29.07.2021 стосовно розгляду скарга Потєхи О.В. від 27.07.2021 №3163 щодо розгляду дій посадових осіб Миколаївської ради: Петрова А.Л., Єрмолаєва А.В., Плужника О., які свідомо, обізнано, навмисно, у відповідь на скаргу від 05.05.2021 та під час її розгляду приховали ряд фактів під час проведення службового розслідування ДНЗ № 148.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.3. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 13.08.2021 №32705/21.02-07/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №12 від 23.06.2021 стосовно організації виїзного засідання з метою розгляду листа                   гр.Ємельянової Г.М. від 02.06.2021 (перешкоджання нормальному проживанню через реконструкцію суміжного будинку (станція технічного обслуговування автомобільного транспорту).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.3.1. Інформація управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради від 18.08.2021 №33350/22.01-15/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №12 від 23.06.2021 стосовно організації виїзного засідання з метою розгляду листа гр.Ємельянової Г.М. від 02.06.2021 (перешкоджання нормальному проживанню через реконструкцію суміжного будинку (станція технічного обслуговування автомобільного транспорту).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.3.2. Інформація юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 28.07.2021 №30200/02.06.01-04/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколів №12 від 23.06.2021 стосовно надання оцінки щодо реконструкції приміщення та розміщення суміжного будинку (станція технічного обслуговування автомобільного транспорту).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.4. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 11.08.2021 №32472/21.03-10/21-2 щодо  проведення  перевірки благодійного фонду «Дубравушка» при дошкільному навчальному закладі №127.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.4.1. Інформація управління освіти Миколаївської міської ради від 15.07.2021 №2129/13.01.01-08/14 за вх.№3170 від 27.07.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №11 від 02.06.2021 в частині надання інформації стосовно функціонування дошкільного навчального закладу №127.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.5. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 07.07.2021 №26828/21.01-10/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу № 11 від 02.06.2021 в частині надання інформації про проведення службових розслідувань по управлінню у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради та надання підсумків даних розслідувань
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –    , «проти» –    , «утримались» –     .

4.6. Інформація департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 01.04.2021 №11884/07.01-20/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №7 від 24.03.2021 в частині надання копії бюджетного регламенту.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –    , «проти» –     , «утримались» –     .

4.7. Інформація департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 28.04.2021 вих. № 16572/07.05-24/21-2 (вхід. № 2062 від 05.05.2021) на виконання висновку постійної комісії від 24.03.2021 протокол №7 щодо надання персональних надбавок та премій в порівнянні з посадовим окладом за 2020 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –    , «утримались» –    .

4.8. Інформація департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 28.04.2021 №16573/07.06-25/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №7 від 24.03.2021 в частині надання роз’яснень вжитих заходів в частині перерозподілу коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік на фінансування заходів міської комплексної програми «Діти Миколаєва».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.8.1. Інформація департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 24.06.2021 №24585/07.06-25/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №4 від 09.02.2021 в частині перерозподілу коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік на фінансування заходів міської комплексної програми «Діти Миколаєва».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.8.3. Лист заступника міського голови-директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Коренєва С.М. від 09.04.2021 №13454/08.01.01-11/21-2 (лист від 20.05.2021 №19039/08.01.01-11/21-2 за вх.№2262 від 21.05.2021 на постійну комісію) до заступника міського голови Петрова А.Л. щодо проведення спільної наради з визначення необхідності фінансування міської комплексної програми «Діти Миколаєва».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.8.4. Витяг постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів від 16.03.2021 №11 (№9563/01.01-03/21-2 від 19.03.2021) щодо розгляду протоколу постійної комісії питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики стосовно фінансування міської комплексної програми «Діти Миколаєва».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.8.5. Інформація департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської ради від 22.04.2021 №15530/09.01-3/21-2 за вх.№1978 від 27.04.2021 щодо виконання протокольного доручення № 4 від 09.02.2021 в частині надання інформації щодо фінансування статей Програми «Діти Миколаєва» 2019-2021 роки у розмірі – 500 тис.грн. на 2021 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.9. Інформація департаменту міського голови Миколаївської міської ради від 01.04.2021 №11901/02.09.05-14/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №6 від 10.03.2021 в частині надання інформації щодо угод, укладених у 2020 році з метою висвітлення у ЗМІ діяльності Миколаївської міської ради та перелік офіційних сторінок виконавчих органів Миколаївської міської ради у соціальних мережах Fecebook, Instagram тощо.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.10. Інформація управління капітального будівництва Миколаївської міської ради від 12.04.2021 №11 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №4 від 09.02.2021 в частині надання інформації про забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.11. Інформація управління капітального будівництва Миколаївської міської ради від 24.03.2021 №232/18-04 за вх.№1436 від 26.03.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №6 від 10.03.2021 в частині доопрацювання проєкту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №16/232 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради», файл s-ks-001.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.12. Інформація управління освіти Миколаївської міської ради від 15.04.2021 №1171-13.01.01-08/14 за вх.№1400 від 19.04.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №6 від 10.03.2021 в частині надання інформації в розрізі всіх закладам освіти, де здійснюється харчування дітей через КОП щодо загальної кількості дітей у закладі, які харчуються та кількості відмов, які надійшли від батьків та кількість пільговиків.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.13. Інформація управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради від 14.05.2021 №368/14.01-14 за вх.№2172 від 14.05.2021 щодо на виконання висновку постійної комісії від 21.04.2021 протокол № 8 стосовно надання алгоритму погодження закупівлі товарів, послуг КНП ММР сфери охорони здоров’я.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.14. Інформація департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради від 08.07.2021 №27035/09.01-3/21-2 (від 26.07.2021 №27703/03.01-3/21-21) щодо виконання висновку постійної комісії від 02.06.2021 протокол № 11 стосовно забезпечення житлом учасників АТО/ООС.

4.14.1. Інформація департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради (лист першого заступника міського голови Лукова В.Д.) від 09.07.2021 №4804/02.02.01-40/14/021 щодо виконання висновків постійної комісії протоколів №11 від 02.06.2021 та №12 від 23.06.2021 стосовно Програми забезпечення житлом учасників АТО/ООС.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.15. Інформація департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради від 19.07.2021 №28477/02.03.01.01-08/21-2 за вх.№3169 від 27.07.2021 щодо виконання висновків постійної комісії протоколів №12 від 23.06.2021 стосовно участі мешканців м.Миколаєва у Громадському бюджеті м.Миколаєва.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.16. Інформація департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради від 22.07.2021 №29327/09.01-3/21-2 за вх.№3177 від 27.07.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №12 від 23.06.2021 в частині надання інформації стосовно надання матеріальної допомоги Ревуцькому Г.М.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.17. Інформація департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради від 09.07.2021 №27115/09.01-3/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії від 11.05.2021 протокол № 10 в частині надходження заяви Ковальчук Г. про надання матеріальної допомоги.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.18. Інформація департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради від 02.06.2021 №21253/09.01-3/21-2 щодо  виконання висновку постійної комісії від 11.05.2021 протокол № 10 в частині врахування інформацію гр. Міхальнюк про можливість призначення субсидії за наявних умов боргу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.19. Інформація відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради від 03.08.2021 №31059/02.12-17/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколів №13 від 07.07.2021 стосовно надання до постійної комісії пропозиції на наступний бюджетний рік стосовно фінансування опорних пунктів та розглянути можливість проведення фінансування через виконавчий комітет Миколаївської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.19.1. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 01.06.2021 №21024/21.03-05/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №10 від 11.05.2021 в частині надання документів перевірки відділу з організації оборонної та мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –    , «проти» –     , «утримались» –    .

4.19.2. Інформація управління комунального майна Миколаївської міської ради від 10.06.2021 №22627/10.01-08/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №10 від 11.05.2021 в частині надання інформації про використання приміщення по вул. Південна, 31 та можливості передачі його в оренду Громадському формуванню з охорони громадського порядку м. Миколаєва «Захист».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –    , «проти» –    , «утримались» –     .

4.19.3. Інформація Адміністрації Заводського району від 28.07.2021 №30159/03.01-46/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколів №13 від 07.07.2021 стосовно надання інформації про розподіл коштів, які були виділені на фінансування Програми «Сприяння діяльності правоохоронних органів на території м. Миколаєва на 2020-2022 роки» за 2020-2021 роки (фінансування громадський організацій/формувань).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.19.4. Інформація Адміністрації Центрального району від 03.08.2021 №30943/06.01-46/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколів №13 від 07.07.2021 стосовно надання інформації про розподіл коштів, які були виділені на фінансування Програми «Сприяння діяльності правоохоронних органів на території м. Миколаєва на 2020-2022 роки» за 2020-2021 роки (фінансування громадський організацій/формувань).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.19.5. Інформація Адміністрації Корабельного району від 29.07.2021 №30224/05.01.03-03/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколів №13 від 07.07.2021 стосовно надання інформації про розподіл коштів, які були виділені на фінансування Програми «Сприяння діяльності правоохоронних органів на території м. Миколаєва на 2020-2022 роки» за 2020-2021 роки (фінансування громадський організацій/формувань).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.19.6. Інформація Адміністрації Інгульського району від 03.08.2021 №31008/04.02-11/21-2 та від 04.08.2021 №31132/04.02-11/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколів №13 від 07.07.2021 стосовно надання інформації про розподіл коштів, які були виділені на фінансування Програми «Сприяння діяльності правоохоронних органів на території м. Миколаєва на 2020-2022 роки» за 2020-2021 роки (фінансування громадський організацій/формувань).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.19.7. Лист начальнику штабу громадського формування з охорони громадського порядку м.Миколаїв «Народна дружина» Мамулієва Л.Є. від 26.07.2021 №3/21  за вх. №8540/02.02.01-15/14/21 від 27.07.2021 (лист першому заступнику міського голови Лукову В.Д.) щодо заперечення опублікування на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради громадських формувань з метою прозорої діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.19.8. Лист начальнику штабу громадського формування з охорони громадського порядку м.Миколаїв «Сокіл» Красіліча В. від 27.07.2021 №8542/02.02.01-15/14/21 (лист міському голові) щодо заперечення опублікування на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради громадських формувань з метою прозорої діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.19.9. Лист голови громадського формування з охорони громадського порядку м.Миколаїв «Каскад» Чернецького Я.Б. від 27.07.2021 №8541/02.02.01-15/14/21 (лист міському голові) щодо заперечення опублікування на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради громадських формувань з метою прозорої діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.20. Інформація департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради за вихід.№ 32939/12.01-24/21-2 (вхід. № 3661 від 28.08.2021) щодо виконання висновку постійної комісії протокол №14 від 29.07.2021 стосовно питання розробки проєкту комплексної реконструкції парку «Богоявленський», а також про надання інформації відносно прийнятих рішень по затвердженню проєкту землеустрою даної земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.20.1. Інформація Адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради від 16.08.2021 №33127/05.01.03-03/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №14 від 29.07.2021 стосовно благоустрою парку «Богоявленський».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.20.2. Інформація управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради від 27.08.2021 за вих.№ 34583/02.02.07-40/21-2, щодо виконання висновку постійної комісії протокол №14 від 29.07.2021 стосовно підготовки проєкту рішення про надання дозволу на відновлення меж з метою формування земельної ділянки парку «Богоявленський». 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.20.3. Лист департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради                     № 34448/02.03.01.01-08/21-2 від 27.08.2021, щодо розгляду пропозицій в рамках Громадського бюджету м. Миколаєва.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.20.4 Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 06.09.2021 №36118/21.01-10/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №14 від 29.07.2021 стосовно перевірки Адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради з питань законності використання бюджетних коштів, спрямованих на проведення робіт з благоустрою парку «Богоявленський».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.21. Інформація департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради від 16.08.2021 №32940/21.01-24/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №14 від 29.07.2021 стосовно будівництва пожежного депо в мікрорайоні «Ліски-2».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.21.1. Інформація управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 33509/11.02-03/21-2 (вхід. № 3629 від 25.08.2021) щодо виконання висновку постійної комісії протокол №14 від 29.07.2021 стосовно забезпечення будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у мкр. Намив, з урахуванням забудови пожежного депо «Ліски-2» в мкр. Намив. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.22. Інформація юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 19.07.2021 №28593/02.06.01-04/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколів №11 від 02.06.2021 стосовно можливого порушення законодавства України у сфері земельних відносин та конфліктної ситуації, що набула негативного резонансу навколо земельних ділянок, розташованих поблизу міжміського автовокзалу по вул.Погранична ріг пр.Богоявленський.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.23. Інформація юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 29.07.2021 №30383/02.06.01-04/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколів №12 від 23.06.2021 стосовно надання доопрацюваної відповіді в частині надання інформації за 2020 рік  по збиткам задоволених позовів або по іншим санкціям за рахунок бюджету м. Миколаєва, судовий збір (фінансова частина розгляду спору).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.24. Інформація юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 07.09.2021 №36272/02.02.01-22/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протокол №14 від 29.07.2021 стосовно надання правової оцінки проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Миколаївської міської ради», файл s-gs-052.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.25. Інформація юридичного департаменту Миколаївської міської ради від 08.09.2021 №36452/02.02.01-22/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протокол №14 від 29.07.2021 стосовно внесення зміни до Статуту територіальної громади м. Миколаєва, реєстраційних документів та надання депутату Миколаївської міської ради Чайці В.В. та до постійної комісії обґрунтування правової позиції, за наявності, роз’яснення Асоціації міст та інші висновки (листи).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.26. Інформація департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради від 06.07.2021 №26562/12.01-24/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №12 від 23.06.2021 щодо розгляду звернення Громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО» від 02.06.2021 №148/06/21 за вх.№2461від 04.06.2021 стосовно ініціювання проведення громадських слухань в м. Миколаєві у зв’язку із загрозливою екологічною ситуацією, яка складається навколо ймовірного підняття рівня Олександрівського водосховища, яке знаходиться в м. Южноукраїнськ на р. Південний Буг та катастрофічних наслідків для екологічного стану ріки.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.26.1. Інформація департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради від 28.08.2021 №34763/08.01.01-11/21-2 щодо проведення громадських слухань в м. Миколаєві у зв’язку із загрозливою екологічною ситуацією, яка складається навколо ймовірного підняття рівня Олександрівського водосховища, яке знаходиться в м. Южноукраїнськ на р. Південний Буг та катастрофічних наслідків для екологічного стану ріки.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.27. Інформація департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради від 12.08.2021 №32489/19.04.01-17/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколів №14 від 29.07.2021 стосовно надходжень звернень ТОВ «ЮрАква» із земельних питань.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.27.1. Інформація департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради від 16.08.2021 №33087/21.01-24/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №14 від 29.07.2021 стосовно надання інформації щодо звернень ТОВ «Юр-Аква» (розміщення тимчасової споруди на перехресті вул.Садова та Севастопольська.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.28. Інформація управління апарату Миколаївської міської ради від 13.08.2021 №568 за вх.№3554 від 16.08.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №14 від 29.07.2021 стосовно надання копії рішення міської ради «Про утворення постійних комісій Миколаївської міської ради VIII скликання, затвердження їх персонального складу та обрання голів» (файл – s-gs-005) та матеріалів до нього.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.28.1. Інформація департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради від 31.08.2021 №35186/02.02.01-40/21-2 щодо надання копії рішення міської ради «Про утворення постійних комісій Миколаївської міської ради VIII скликання, затвердження їх персонального складу та обрання голів» (файл – s-gs-005) та матеріалів до нього.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.29. Інформація управління комунального майна Миколаївської міської ради від 18.08.2021 № 33376/10.01-08/21-2 (вхід. № 3630 від 25.08.2021) щодо виконання висновку постійної комісії протокол №14 від 29.07.2021 стосовно надання інформації про умови використання нежитлових приміщень ТОВ «РЕДАКЦІЄЮ ГАЗЕТИ «Вечерний Николаев».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.30. Інформація департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради від 08.04.2021 №1196/08.01.01-10/03/01/21 за вх.№1706 від 09.04.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №7 від 24.03.2021 в частині надання інформації  про розгляд заяви гр.Рудого Д.І. стосовно діяльності правління ОСББ «Ліски-Богатир» та конфліктної ситуації.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –      , «утримались» –    .

4.31. Інформація департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради від 16.08.2021 №33086/21.01-24/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №14 від 29.07.2021 стосовно надання інформації про продовження договору оренди земельної ділянки, на якій знаходиться МАФ           ФОП Костенко Н.В. по вул. Лазурна біля буд.29д. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.32 Інформація Адміністрації Центрального району від 03.08.2021 №31079/06.01-46/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколів №13 від 07.07.2021 стосовно незаконної торгівлі розведеним спиртом (самогоноваріння) по вул.
Спаській, 56 та по вул. Спаській, 58.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.33. Інформація управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради від 03.06.2021 №21484/11.02-03/21-2 щодо виконання висновку постійної комісії від 11.05.2021 протокол № 10 в частині надання інформації по забудові по вул. 1 Госпітальна, 2Б, копії документів та проєкт рішення міської ради «Про продовження ПП «Імперіал» оренди земельної ділянки по вул.1 Госпітальна, 2-б у Центральному районі м. Миколаєва».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.34. Інформація управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради від 19.08.2021 №33512/11.02.03/21-2 (вхід. №3621 від 28.08.2021) щодо виконання висновку постійної комісії протокол №14 від 29.07.2021 стосовно виключення лоту (Намивський квартал) із переліку, які виставляються на земельні торги та підготовки проєкту рішення міської ради (файл s-zr-81/4) Про внесення змін до рішення міської ради від 21.05.2021 № 4/463 «Про продаж права оренди земельних ділянок на земельних торгах». 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.35. Інформація управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради від 03.08.2021 №30975/15.01-13/21/2 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №13 від 07.07.2021 в частині надання оцінки та врахування пропозицій передплати газети «Літературна Україна».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.36. Інформація секретаря Миколаївської міської ради від 08.07.2021 №26892/02.01-07/21-2 за вх.№2894 від 08.07.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №12 від 23.06.2021 стосовно організації предметного навчання на надання всім депутатам Миколаївської міської ради рекомендацій щодо процедури впливу на виконавчі органи Миколаївської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.37. Інформація управління апарату Миколаївської міської ради від 13.07.2021 №454 за вх.№2965 від 13.07.2021 щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №12 від 23.06.2021 стосовно направлення копії листа юридичного департаменту Миколаївської міської ради в частині використання української мови.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.37.1. Витяг постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів від 02.08.2021 №30873/01.01-03/21-2 щодо розгляду витягу протоколу постійної комісії питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики № 12 від 23.06.2021 стосовно застосування в роботі листа юридичного департаменту про дотримання депутатами обов’язку використовування української мови під час засідань постійній комісій та її застосування в робочому спілкуванні.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.37.2. Витяг постійної комісії з питань з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, інформаційних технологій та діджиталізації від 06.09.2021 №36036/02.01-01/21-2 щодо розгляду витягу протоколу постійної комісії питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики № 12 від 23.06.2021 стосовно застосування в роботі листа юридичного департаменту про дотримання депутатами обов’язку використовування української мови під час засідань постійній комісій та її застосування в робочому спілкуванні.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.38. Витяг постійної комісії з питань екології, природокористування, просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин від 10.06.2021 № 58/01-04/21 (протокол №19 від 07.06.2021) щодо виконання висновку постійної комісії протоколу №10 від 11.05.2021 в частині врахування заяви ОСББ «Косіора-2А» від 18.03.2021 №1 за вх.№1454 від 20.04.2021.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –     , «проти» –     , «утримались» –     .

4.39. Витяг постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів від 02.08.2021 №30861/01.01-03/21-2 щодо розгляду витягу протоколу постійної комісії питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики № 12 від 23.06.2021 стосовно виділення додаткових коштів для закінчення реалізації проєкту для жертв насилля.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.40. Витяг постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів від 02.08.2021 №30864/01.01-03/21-2 щодо розгляду витягу протоколу № 13 від 07.07.2021 постійної комісії питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики стосовно збільшення фінансування пільгових категорій громадян та визначення даних моментів як пріоритетні.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .

4.41. Лист КП «Спеціалізоване комунальне підприємство» «Гуртожиток» від 06.09.2021 №124161 за вх.№3438 від 10.09.2021 щодо розгляду витягу протоколу постійної комісії питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики № 7 від 24.03.2021 стосовно облаштування електричним лічильником кімнату №523 у гуртожитку по пр.Богоявленському, 340/1
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –      , «проти» –      , «утримались» –      .


Голова постійної комісії                                                                        О. КІСЕЛЬОВА

