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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Сушко А.А.                                       секретар міської ради 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

Гісем М.В.,  Палінчак М.М. 

 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

 

Зінич А.Б. - заступник начальника управління правового 

забезпечення, начальник відділу правової експертизи 

документів  

Романюк С.В.                 - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Козак Н.Д. - начальник відділу документального та організаційного 

забезпечення  

 

 

 



 

ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

Бобик П.І. - начальник відділу транспорту   

Турянчик О.О. - в.о. директора департаменту міського господарства, 

начальник управління житлово-комунального господарства 

 

  

Штефуца В.О. -  начальник відділу запобігання і  протидії корупції  та 

взаємодії з правоохоронними органами 

  

 Кохан А.І. - начальник відділу інформаційної роботи  

 Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу інформаційної роботи  

 Медюх Ю. 

 

- головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

   

 Міський голова ознайомив з порядком денним позачергового засідання 

виконкому. За  порядок денний голосували одноголосно.  

 

 Макара О.М. повідомила про подані Андріївим Б.Є. заяви про конфлікт 

інтересів і те, що участі в обговоренні та голосуванні наступних трьох питань 

порядку денного він брати не буде. 

 

СЛУХАЛИ: Про визнання переможців конкурсів з перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування. 

Макара О.М. повідомила, що відповідно до постанову КМУ по кожному об’єкту 

конкурсу голосування відбувається окремо.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення:  

п. 1.1 «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 0, «не голосував» - 1, 

п. 1.2 «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 0, «не голосував» - 1,  

п. 1.3 «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 0, «не голосував» - 1,  

п. 1.4 «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 0, «не голосував» - 1, 

п. 1.5 «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 0, «не голосував» - 1,  

п. 1.6 «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 0, «не голосував» - 1,  

п. 1.7 «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 0, «не голосував» - 1,  

п. 1.8 «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 0, «не голосував» - 1,  

п. 1.9 «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 0, «не голосував» - 1,  

п. 1.10 «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 0, «не голосував» - 1,  

п. 1.11 «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 0, «не голосував» - 1, 

в цілому  «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 382 прийняти (додається). 



СЛУХАЛИ: Про припинення дії договорів про організацію перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування № 5, № 11.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 

0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 383 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про призначення автомобільного перевізника для роботи на 

міському автобусному маршруті № 158.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 4, «проти» - 0,  «утрим.» - 

0, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 384 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження міського голови.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 385 прийняти (додається). 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 


