
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Дев’ятнадцятої (позачергової) сесії Української міської ради восьмого скликання 

 

19 травня 2022 року                                                                                     10-00 година 

 

 

1. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Української міської ради «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» за четвертий квартал 2021 року з наростаючим 

підсумком з початку року 

 

Суб’єкт подання  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  

Невідкладність Термінове 

Відповідальний за підготовку  Директор Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тимченко 

Юрій Олександрович 

Інформує   Директор Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тимченко 

Юрій Олександрович 

 

 

2. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Української міської ради «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» за перший квартал 2022 року 

 

 

Суб’єкт подання  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Невідкладність Термінове 

Відповідальний за підготовку Директор Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тимченко 

Юрій Олександрович   

Інформує   Директор Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тимченко 

Юрій Олександрович   

  

 

  

 

3. Про розгляд звернення Державної служби геології та надр України 

(Держгеонадра) про погодження надання спеціального дозволу на 

користування надрами з метою видобування піску Витачівського  родовища, 

що знаходиться в Обухівському районі  Київської  області 

  

 



Суб’єкт подання Виконавчий комітет Української міської ради 

Невідкладність Термінове 

Відповідальний за підготовку  Завідувач сектору екології та природніх ресурсів 

Іваницька Ольга Олексіївна 

Інформує  Завідувач сектору екології та природніх ресурсів 

Іваницька Ольга Олексіївна  

 

 

4. Про розгляд звернення Державної служби геології та надр України 

(Держгеонадра) про погодження надання  спеціального дозволу на 

користування надрами з метою видобування піску ділянок Північна, 

Центральна і Південна Козинського родовища, що знаходиться в Обухівському  

районі  Київської  області 

 

  

Суб’єкт подання Виконавчий комітет Української міської ради 

Невідкладність Термінове 

Відповідальний за підготовку  Завідувач сектору екології та природніх ресурсів 

Іваницька Ольга Олексіївна 

Інформує  Завідувач сектору екології та природніх ресурсів 

Іваницька Ольга Олексіївна  

 

 

5. Про  розгляд звернення Державної служби геології та надр України 

(Держгеонадра) про погодження надання  спеціального дозволу на 

користування надрами з метою видобування піску Ново-Українського 

родовища, що знаходиться в Обухівському районі  Київської  області 

 

  

Суб’єкт подання Виконавчий комітет Української міської ради 

Невідкладність Термінове 

Відповідальний за підготовку  Завідувач сектору екології та природніх ресурсів 

Іваницька Ольга Олексіївна 

Інформує  Завідувач сектору екології та природніх ресурсів 

Іваницька Ольга Олексіївна  

 

  


