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ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ № 05
17 травня 2021 року м. Валки

Засідання розпочалося: 09.00 год.
Членів виконкому - 25 чоловік 
Присутні: 24 чоловік

Скрипніченко В.В., Нізельковський І.О., Іванська Л.І., 
Борщ О.І., Тижненко С.В., Желевська Н.Б., Вольвач В.М., 
Веретельник А.О., Єфіменко М.В., Кириченко В.М., 
Курилишин .О.В., Колодяжна Л.С., Корсун Л.М., 
Корсун О.П., Корсун О.М., Ландишев А.М., 
Михалицька Н.М., Офій О.М., Онопченко Н.В., 
Петренко М.А., Решетько В.В., Сердюк В.І., 
Скрипнік А. Ю., Шафар Т.І.

Відсутні: Конєв С. П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних послуг Банківської міської ради
2. Про надання одноразової матеріальної допомоги на поховання 

непрацюючих громадян працездатного віку, які не перебували на обліку в 
центрі зайнятості.

3. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 
прав.

4. Про надання дозволу на укладення договору дарування х/і частки 
житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, право 
користування якими має малолітня дитина.

5. Про надання статусу дитини-сироти.
6. Про затвердження Звітів про вартість об’єктів оцінки з метою 

визначення розміру орендної плати.
7. Про затвердження Звітів про вартість об’єктів оцінки з метою 

визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для цілей бухгалтерського обліку.
8. Про створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень за 

адресою: с. Піски, вул. Соснова, 12, Валківської міської територіальної громади 
Богодухівського району.
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9. Про створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень за 
адресою: с. Новий Мерчик, вул. Нова, Валківської міської територіальної 
громади Богодухівського району.

10. Про створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень за 
адресою: с. Благодатне, с. Серпневе Валківської міської територіальної громади 
Богодухівського району.

11. Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 
Валківська міська рада Богодухівського району Харківської області, та Порядку 
відшкодування цих витрат.

12. Про надання одноразової матеріальної допомоги особам з 
інвалідністю.

13. Про надання дозволу на виконання земляних робіт, пов’язаних з 
розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг та прокладанням або заміною 
водовідвідних, водопровідних труб за адресою: вул. Ков’язька, 3, м. Валки, 
Богодухівського району, Харківської області.

14. Про надання дозволу^ на виготовлення проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію вуличного освітлення Валківської 
територіальної громади.

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 
які надаються через Центр надання адміністративних послуг Валківської 
міської ради

ДОПОВІДАЄ: Мандич Дмитро Миколайович, начальник Центру 
адміністративних послуг Валківської міської ради.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які 
надаються через Центр надання адміністративних послуг Валківської міської 
ради (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Ігоря ЩЗЕЛЬКОВСЬКОГО.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 24 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- 
немає.

Рішення № 61 додається.

2. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги на 
поховання непрацюючих громадян працездатного віку, які не перебували 
на обліку в центрі зайнятості.

ДОПОВІДАЄ: Нізельковська Ірина Олександрівна, начальник управління 
соціального захисту населення Валківської міської ради.

ВИРІШИЛИ: 1. Надати одноразову матеріальну допомогу громадянці 
КОТЕЛЕВЕЦЬ Наталії Михайлівні, яка здійснила поховання непрацюючого 
громадянина працездатного віку, який не перебував на обліку в центрі 
зайнятості в розмірі 3000,00 грн.
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2. Управлінню соціального захисту населення Валківської міської ряди 
(Ірина ШЗЕЛЬКОВСЬКА) провести виплату одноразової матеріальної 
допомоги за рахунок коштів міського бюджету, передбачених Програмою 
соціального захисту населення Валківської міської ради на 2021-2025 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ольгу БОРЩ.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 24 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- 
немає.

Рішення № 62 додається.

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність 
позбавлення батьківських прав.

ДОПОВІДАЄ: Степанова Оксана Станіславівна, начальник служби у 
справах дітей Валківської міської ради.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення 
батьківських прав гр. відносно його малолітніх
дітей: р.н., та

р.н. (додається).
2. Службі у справах дітей міської ради (Оксана СТЕПАНОВА) направити 

висновок до Банківського районного суду Харківської області для врахування 
при прийнятті рішення про позбавлення батьківських прав гр.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ольгу БОРЩ.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 23 чол.; «Проти»-немає; «Утримались»-1.
Рішення № 63 додається.

4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладення договору дарування 
Уг частки житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, 
право користування якими має малолітня дитина.

ДОПОВІДАЄ: Степанова Оксана Станіславівна, начальник служби у 
справах дітей Валківської міської ради.

ВИРІШИЛИ: 1. Надати дозвіл гр. на
укладення договору дарування належної йому в порядку спадкування Уг частки 
у праві спільної часткової власності на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: вулиця 
будинок село район, Харківська область, на ім’я
гр. , право користування яким має її малолітній
син р.н.

2. Попередити батька гр. та матір
гр. про відповідальність у випадку порушення
житлових та майнових прав, і законних інтересів малолітньої дитини

р.н.



3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ольгу БОРЩ.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 24 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- 
немає.

Рішення № 64 додається.

5. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти.
ДОПОВІДАЄ: Степанова Оксана Станіславівна, начальник служби у

справах дітей Валківської міської ради.
ВИРІШИЛИ: 1. Надати малолітній дитині 

р.н., статус дитини-сироти.
2. Службі у справах дітей міської ради (Оксана СТЕПАНОВА) вирішити 

питання влаштування малолітньої дитини
р.н., до сімейних форм виховання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ольгу БОРЩ.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 24 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- 
немає.

Рішення № 65 додається.

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Звітів про вартість об’єктів оцінки з 
метою визначення розміру орендної плати.

ДОПОВІДАЄ: Пилипенко Тетяна Петрівна, начальник відділу 
комунальної власності Валківської міської ради.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Звіт про вартість об’єкту оцінки -  частина 
нежитлового приміщення, кімн. № 114 в нежитловій будівлі 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВАЖІВСЬКИЙ 
ЯСЛА-САДОК «ВЕСЕЛКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ» загальною площею 26,8 кв.м., розташованого за адресою: 
Харківська область, Богодухівський район, м. Валки, вул. Торгова, 5, 
виконаний суб’єктом оціночної діяльності ФОП Жарихін Ю.В. станом на 25 
січня 2021 року в сумі 125490,00 грн. (сто двадцять п’ять тисяч чотириста 
дев’яносто) гривень 00 коп. (без урахування ПДВ) (додається).

2. Затвердити Звіт про вартість об’єкту оцінки -  частина нежитлового 
приміщення, загальною площею 53,8 кв.м., розташованого за адресою: 
Харківська область, Богодухівський район, м. Валки, вул. Харківська, 7, 
виконаний суб’єктом оціночної діяльності ФОП Жарихін Ю.В. станом на 
01 березня 2021 року в сумі 204700,00 грн. (двісті чотири тисячі сімсот) гривень 
00 коп. (без урахування ПДВ) (додається).

3. Затвердити Звіт про вартість об’єкту оцінки -  частина нежитлового 
приміщення, загальною площею 43,4 кв.м., розташованого за адресою: 
Харківська область, Богодухівський район, м. Валки, вул. Харківська, 7, 
виконаний суб’єктом оціночної діяльності ФОП Жарихін Ю.В. станом на 01
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квітня 2021 року в сумі 165140,00 грн. (сто шістдесят п’ять тисяч сто сорок) 
гривень 00 коп. (без урахування ПДВ) (додається).

4. Затвердити Звіт про вартість об’єкту оцінки -  частина нежитлового 
приміщення 1-го поверху, загальною площею 2,0 кв.м., розташованого за 
адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Валки, вул. 
Стадіонна, 4, виконаний суб’єктом оціночної діяльності ФОП Жарихін Ю.В. 
станом на 26 березня 2021 року в сумі 7800,00 грн. (сім тисяч вісімсот) гривень 
00 коп. (без урахування ПДВ) (додається).

5. Затвердити Звіт про вартість об’єкту оцінки -  частина нежитлового 
приміщення, загальною площею 31,2 кв.м., розташованого на 1-му поверсі 
двоповерхової будівлі будинку побуту за адресою: Харківська область, 
Богодухівський район, м. Валки, вул. Харківська, 8/1, виконаний суб’єктом 
оціночної діяльності ФОП Жарихін Ю.В. станом на 02 квітня 2021 року в сумі
127500.00 грн. (сто двадцять сім тисяч п ’ятсот) гривень 00 коп, (без урахування 
ПДВ) (додається).

6. Затвердити Звіт про вартість об’єкту оцінки -  нежитлові приміщення, 
загальною площею 20,3 кв.м., (в тому числі місця спільного користування
1.0 кв.м.) вбудовані в одноповерхову будівлю адміністративного призначення 
розташованого за адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Валки 
вул. Стадіонна, 3, виконаний суб’єктом оціночної діяльності ФОП Жарихін 
Ю.В. станом на 05 травня 2021 року в сумі 61350,00 грн. (шістдесят одна тисяча 
триста п’ятдесят) гривень 00 коп. (без урахування ПДВ) (додається).

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія ТИЖНЕНКА.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 24 чол.; «Проти»-немає; «Утримались»- 
немає.

Рішення № 66 додається.

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Звітів про вартість об’єктів оцінки з 
метою визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для цілей 
бухгалтерського обліку.

ДОПОВІДАЄ: Пилипенко Тетяна Петрівна, начальник відділу 
комунальної власності Валківської міської ради. ;

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Звіт про вартість об’єкту оцінки -  нежитлові 
приміщення в нежйтловій будівлі літ. «А-2» загальною площею 423,0 кв.м., 
розташованого за адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. 
Валки, вул. І 4Травня, 1, виконаний суб’єктом оціночної діяльності ТОВ 
«Міська експертно-оціночна компанія» станом на 29 квітня 2021 року в сумі
1595300.00 грн. (один мільйон п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч триста) гривень 
00 коп. (без урахування ПДВ) (додається).

2. Затвердити Звіт про вартість об’єкту оцінки — нежитлові приміщення в 
нежйтловій будівлі літ. «Б-1» загальною площею 60,6 кв.м., розташованого за 
адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Валки, вул. 1 Травня, 1, 
виконаний суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Міська експертно-оціночна



компанія» станом на 29 квітня 2021 року в сумі 114300,00 грн. (сто чотирнадять 
тисяч триста) гривень 00 коп. (без урахування ПДВ) (додається).

3. Затвердити Звіт про вартість об’єкту оцінки -  нежитлова будівля 
загальною площею 78,5 кв.м., розташованого за адресою: Харківська область, 
Богодухівський район, смт. Старий Мерчик, вул. Центральна, 34, виконаний 
суб’єктом оціночної діяльності ТОВ « КОНСТАНТА» станом на 05 травня 
2021 року в сумі 216300,00 грн. (двісті шістнадцять тисяч триста) гривень 
00 коп. (без урахування ПДВ) (додається).

4. Затвердити Звіт про вартість об’єкту оцінки — нежитлова будівля «В-1», 
загальною площею 610,9 кв.м., розташованого за адресою: Харківська область, 
Богодухівський район, м. Валки, вул. Харківська, (Лібкнехта Карла), 7В, 
виконаний суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Міська експертно-оціночна 
компанія» станом на 14 травня 2021 року в сумі 2059300,00 грн. (два мільйони 
п’ятдесят дев’ять тисяч триста) гривень 00 коп. (без урахування ПДВ) 
(додається).

5. Затвердити Звіт про вартість об’єкту оцінки -  нежитлові приміщення в 
нежитловій будівлі літ. «А-3», загальною площею 211,8 кв.м., 9 (№ 4-26,6 кв.м., 
№ 5-4,6 кв.м., № 6а-30, кв.м., №7- 29,7 кв.м., №25- 4,6 кв.м., № 26- 25,7 кв.м., 
№ 27 -9,0 кв.м., № 28- 21,4 кв.м., № 289- 8,1 кв.м., всього -  141,9 кв.м. (площа 
загального користування (частина холу та сходових площадок) - 69,9 кв.м), 
розташованого за адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Валки 
вул. Харківська, (Лібкнехта Карла), 8/1, , виконаний суб’єктом оціночної 
діяльності ТОВ «Міська експертно-оціночна компанія» станом на 14 травня 
2021 року в сумі 962200,00 грн. (дев’ятсот шістдесят дві тисячі двісті) гривень 
00 коп. (без урахування ПДВ) (додається).

6. Затвердити Звіт про вартість об’єкту оцінки — нежитлова будівля 
будинку культури «А-2», загальною площею 2201,6 кв.м., розташованого за 
адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Сніжків, вул. Миру, 25, 
виконаний суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Міська експертно-оціночна 
компанія» станом на 14 травня 2021 року в сумі 3251600,00 грн. (три мільйони 
двісті п’ятдесят одна тисяча шістсот) гривень 00 коп. (без урахування ПДВ) 
(додається).

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія ТИЖНЕНКА.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 24 чол; «Проти»- немає; «Утримались»- 
немає.

Рішення № 67 додається.

8. СЛУХАЛИ: Про створення . комісії з питань визначення стану 
зелених насаджень за адресою: с. Піски, вул. Соснова, 12, Валківської 
міської територіальної громади Богодухівського району.

ДОПОВІДАЄ: Іванова Світлана Миколаївна, завідувач відділу 
благоустрою міської ради.
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ВИРІШИЛИ: 1. Утворити комісію з питань визначення стану зелених 
насаджень за адресою: вул. Соснова, 12, с. Піски, Богодухівського району, 
Харківської області та затвердити її склад (додається).

2. Комісії в своїй діяльності керуватись Порядком видалення дерев, кущів, 
газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 (із змінами).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія ТИЖНЕНКА.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 24 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- 
немає.

Рішення № 68 додається.

9. СЛУХАЛИ: Про створення комісії з питань визначення стану 
зелених насаджень за адресою: с. Новий Мерчик, вул. Нова, Валківської 
міської територіальної громади Богодухівського району.

ДОПОВІДАЄ: Іванова Світлана Миколаївна, завідувач відділу 
благоустрою міської ради.

ВИРІШИЛИ: 1. Утворити комісію з питань визначення стану зелених 
насаджень за адресою: вул. Нова, № 10, 12, 14, 24, 24а, 246, с. Новий Мерчик, 
Богодухівського району, Харківської області та затвердити її склад (додається).

2. Комісії в своїй діяльності керуватись Порядком видалення дерев, кущів, 
газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 (із змінами).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія ТИЖНЕНКА.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 24 чол; «Проти»- немає; «Утримались»- 
немає.

, Рішення № 69 додається.

10. СЛУХАЛИ: Про створення комісії з питань визначення стану 
зелених насаджень за адресою: с. Благодатне, с. Серпневе Валківської 
міської територіальної громади Богодухівського району.

ДОПОВІДАЄ: Іванова Світлана Миколаївна, завідувач відділу 
благоустрою міської ради.

ВИРІШИЛИ: 1. Утворити комісію з питань визначення стану зелених 
насаджень за адресою: с. Благодатне, с. Серпневе, Богодухівського району, 
Харківської області та затвердити її склад (додається).

2. Комісії в своїй діяльності керуватись Порядком видалення дерев, кущів, 
газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 (із змінами).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія ТИЖНЕНКА.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 24 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- 
немає.
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Рішення № 70 додається.

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Розміру фактичних витрат на 
копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, 
розпорядником якої є Валківська міська рада Богодухівського району 
Харківської області, та Порядку відшкодування цих витрат.

ДОПОВІДАЄ: Головач Валентина Михайлівна, головний спеціаліст 
загального відділу Валківської міської ради.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або 
друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої 
є Валківська міська рада Богодухівського району Харківської області 
(додається).

2. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання 
або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником 
якої є Валківська міська рада Богодухівського району Харківської області 
(додається).

3. Виконавчим органам (самостійним структурним підрозділам) міської 
ради із статусом юридичних осіб публічного права вжити аналогічних заходів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 
виконавчого комітету міської ради Піну ЖЕЛЕВСЬКУ.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 24 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- 
немає.

Рішення № 71 додається.

12. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги 
особам з інвалідністю.

ДОПОВІДАЄ: Нізельковська Ірина Олександрівна, начальник управління 
соціального захисту населення Валківської міської ради.

ВИРІШИЛИ: 1. Надати одноразову матеріальну допомогу членам 
товариства інвалідів Валківського району Харківської області Всеукраїнської 
Організації Інвалідів «Союз Організації Інвалідів» у розмірі:

КУРИСЬКУ Івану Володимировичу 2500,00 грн.
ГОРДІЄНКО Світлані Володимирівні 2500,00 грн.
КУХОЦКОВОЛЕЦЬ Христині Олегівні 2500,00 грн.
ВЕРБЕЛБЧУК Ніні Степанівні 2500,00 грн.
СИНЯВСЬКІЙ Світлані Володимирівні 2500,00 грн.
ГАРБУЗ Катерині Романівні 2500,00 грн.

2. Управлінню соціального захисту населення Валківської міської ради 
(Ірина НІЗЕЛЬКОВСЬКА) провести виплату за рахунок коштів міського 
бюджету, передбачених Програмою соціального захисту населення Валківської 
міської ради на 2021-2025 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ольгу БОРЩ.



ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 24 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- 
немає.

Рішення № 72 додається.

13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виконання земляних робіт, 
пов’язаних з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг та 
прокладанням або заміною водовідвідних, водопровідних труб за адресою: 
вул. Ков’язька, 3, м. Валки, Богодухівського району, Харківської області.

ДОПОВІДАЄ: Тижненко Сергій Васильович, заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради.

ВИРІШИЛИ: 1. Надати дозвіл КП «Вода» Валківської міської ради 
Харківської області на виконання земляних робіт, пов’язаних з розриттям 
дорожнього покриття вулиць, доріг та прокладанням або заміною 
водовідвідних, водопровідних труб за адресою: вул. Ков’язька, 3, м. Валки, 
Богодухівського району, Харківської області.

2. Директору КП «Вода» Валківської міської ради Харківської області 
(Борис МИРОШНИЧЕНКО): #

2.1. Погодити проведення вказаних робіт у пункті 1 рішення із 
пов’язаними службами та підприємствами.

2.2. Письмово повідомити виконавчий комітет міської ради про дату 
початку та закінчення робіт.

2.3. У 10-ти денний термін з дня закінчення робіт за власний рахунок 
відновити порушені елементи благоустрою вулиці.

3. Встановити термін дії дозволу на проведення земляних робіт з 
17 травня 2021 року по 17 червня 2021 року.

4. Відповідальність за нанесення будь-яких збитків, спричинених 
проведенням земляних робіт передбачених у пункті 1 рішення, несе КП «Вода» 
Валківської міської ради Харківської області.

5. Контроль за виконанням пункту 2.3 даного рішення покласти на 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія 
ТИЖНЕНКА.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 24 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- 
немає.

Рішення № 73 додається.

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєктно- 
кошторисної документації на реконструкцію вуличного освітлення 
Валківської територіальної громади

ДОПОВІДАЄ: Тижненко Сергій Васильович, заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради.

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію вуличного освітлення за адресами:

- КТП № 256 потужністю 2 кВт, село Високопілля;
- КТП № 36 потужністю 2 кВт, село Високопілля;
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- К ІЛ  № 85, потужністю 1 кВт, село Вільхівське;
- КТП № 101 потужністю 2 кВт, село Кузьмівка;
- КТП № 541, потужністю 2 кВт,село Литвиніва;
- КТП № 544, потужністю 2 кВт, село Литвинівка;
- КТП № 161, потужністю 2 кВт, село Нестеренки;
- КТП № 575, потужністю 2 кВт, село Огульці;
- КТП № 496, потужністю 3 кВт, село Огульці;
- КТП № 17, потужністю 3 кВт, село Огульці;
- КТП № 4, потужністю 2 кВт, село Піски;
- КТП № 123, потужністю 2 кВт, село Перекіп;
- КТП № 5, потужністю 1 кВт, село Яблунівка;

- - КТП № 33, потужністю 1 уВт, село Данильчин Кут.
2. Розроблену проектно-кошторисну документацію подати на 

затвердження згідно вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія 
ТИЖНЕНКА.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 24 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- 
немає.

Рішення № 74 додається.

Міський голова Валерій СКРИПШЧЕНКО


