
П Е Р Е Л І К 

розпоряджень міського голови з основної діяльності, виданих у  2017 році  

 

№№ 

з/п 

Найменування розпоряджень Індекс Дата 

1 2 3 4 

1 Про скликання позачергової сесії міської ради 7 скликання 01 04.01.2017 

2 Про скликання чергової 26 сесії міської ради 7 скликання 02 06.01.2017 

3 Про утворення комісії для проведення списання матеріальних 

цінностей з балансу виконавчого комітету 

03 10.01.2017 

4 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 04 11.01.2017 

5 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 05 19.01.2017 

6 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 06 19.01.2017 

7 Про внесення змін до розпорядження міського голови від 01 

листопада 2016р. №143 

07 20.01.2017 

8 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

оренди і продажу майна, яке є комунальною власністю 

територіальної громади м.Первомайський 

08 24.01.2017 

9 Про створення робочої групи по направленню на відпочинок у 

санітарно-курортні заклади області осіб, які безпосередньо 

брали участь в антитерористичній операції  

09 24.01.2017 

10 Про внесення змін до розпорядження від 26.09.2014 року №141 

«Про утворення міської комісії з питань евакуації» 

10 01.02.2017 

11 Про створення комісії приймання-передачі виконаних робіт на 

об’єкті «Реконструкція електропостачання комплексу очисних 

споруд  м.Первомайський» 

11 02.02.2017 

12 Про надання матеріальної  допомоги з міського бюджету 12 02.02.2017 

13 Про скликання чергової 27 сесії міської ради 7 скликання  13 03.02.2017 

14 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 14 06.02.2017 

15 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 15 06.02.2017 

16 Про призначення відповідального за теплове господарство 16 06.02.2017 

17 Про визначення відповідальної особи, на яку покладено 

обов’язки забезпечення застосування електронного цифрового 

підпису у Центрі надання адміністративних послуг в 

м.Первомайський виконавчого комітету Первомайської міської 

ради 

17 10.02.2017 

18 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

оренди і продажу майна, яке є комунальною власністю 

територіальної громади м.Первомайський  

18 13.02.2017 

19 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

оренди і продажу майна, яке є комунальною власністю 

територіальної громади м.Первомайський 

19 15.02.2017 

20 Про затвердження персонального складу постійно діючої 

робочої групи для розгляду тарифів на комунальні послуги 

20 15.02.2017 

21 Про створення тимчасової комісії з перевірки температурного 

режиму приміщень за адресою:м.Первомайський, 3 мікрорайон, 

буд.20, кв.45, кв.49, кв.65, кв.69 

21 16.02.2017 

22 Про визначення торгового місця з продажу живих квітів до 

Міжнародного жіночого дня (8 березня) у м.Первомайський за 

адресою: ½ м-н, біля буд.48  

22 16.02.2017 

23 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

оренди і продажу майна, яке є комунальною власністю 

територіальної громади м.Первомайський 

23 23.02.2017 



24 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 24 27.02.2017 

25 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 25 02.03.2017 

26 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

оренди і продажу майна, яке є комунальною власностю 

територіальної громади м.Первомайський  

26 06.03.2017 

27 Про скликання чергової 28 сесії міської ради 7 скликання 27 07.03.2017 

28 Про надання матеріальної допомоги з міського бюджету 28 09.03.2017 

29 Про визначення відповідальних осіб, на яких покладено 

обов’язки забезпечення застосування електронного цифрового 

підпису у вкионавчому комітеті Первомайської міської ради 

Харківської області 

29 09.03.2017 

30 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

проведення конкурсу щодо визначення суб’єктів оціночної 

діяльності у сфері оцінки земель 

30 10.03.2017 

31 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

проведення конкурсу щодо визначення суб’єктів оціночної 

діяльності у сфері оцінки земель 

31 10.03.2017 

32 Про створення постійно діючої комісії по контролю за 

утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, 

обробленням, утилізацією, видаленням, знешкодженням, 

захороненням відходів  

32 10.03.2017 

33 Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо наповнення 

місцевого бюджету, економного та раціонального використання 

бюджетних коштів у процесі виконання місцевого бюджету 

33 16.03.2017 

34 Про утворення комісії для проведення інвентаризації земельних 

ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського 

призначення міста Первомайський 

34 16.03.2017 

35 Про затвердження складу постіно діючої комісії з виявлення та 

демонтажу самовільно встановлених  тимчасових споруд у 

місті 

35 16.03.2017 

36 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності  

36 16.03.2017 

37 Про визначення відповідальної особи на яку покладено 

обов’язки адміністратора безпеки робочого місця стороннього 

користувача Автоматизованої системи Державного земельного 

кадастру 

37 20.03.2017 

38 Про призначення кураторів за висвітлювання діяльності міської 

ради та її виконавчих органів в місцевих ЗМІ 

38 20.03.2017 

39 Про початок весняної акцїі «За чисте довкілля» 39 21.03.2017 

40 Про організацію реєстрації та розміщення переміщених осіб з 

м.Балаклія та Балаклійського району 

40 23.03.2017 

41 Про затвердження пртоклу засідання конкурсної комісії з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності 

41 24.03.2017 

42 Про скасування розпорядження міського голови від 25 квітня 

216 року №61 «Про утворення міської координаційної  ради  

42 29.03.2017 

43 Про визначення торгового місця з продажу пасхальної 

продукції до Великодня в м.Первомайський 

43 29.03.2017 

44 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 44 29.03.2017 

45 Про закінчення опалювального сезону  45 31.03.2017 

46 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

оренди і продажу майна, яке є комунальною власностю 

територіальної громади м.Первомайський 

46 31.03.2017 

47 Про надання матеріальної допомоги з міського бюджету 47 05.04.2017 



48 Про створення комісії з обстеження зовнішніх та 

внутрішньобудинкових електромереж 

48 05.04.2017 

49 Прос кликання чергової 29 сесії міської ради 7 скликання 49 06.04.2017 

50 Про тимчасове призупинення навчально-виховного процесу у 

загальноосвітніх навчальних закладах м.Первомайський  

50 19.04.2017 

51 Про  продовження опалювального сезону в Первомайській 

центральній районній лікарні 

51 19.04.2017 

52 Про продовження терміну тимчасового призупинення 

навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних 

закладах м.Первомайський  

52 21.04.2017 

53 Про затвердження Положення місько7го комітету забезпечення 

доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп 

населення  до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури та його складу 

53 21.04.2017 

54 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності 

54 24.04.2017 

55 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності 

55 28.04.2017 

56 Про підготовку ті відзначення в м.Первомайсткий Дня пам’яті 

та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні 

56 28.04.2017 

57 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 57 04.05.2017 

58 Про визначення торгового місця з продажу сезонних видів 

товарів (овочевих культур) у м.Первомайський в ½ м-ні, біля 

буд.48  

58 05.05.2017 

59 Про скликання чергової 30 сесії міської ради 7 скликання 59 05.05.2017 

60 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 60 05.05.2017 

61  Надання населенню пільг та субсидій для відшкодування 

витрат на придбання скрапленого газу та твердого побутового 

палива готівкою 

61 12.05.2017 

62 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

оренди і продажу майна, яке є комунальною власністю 

територіальної громади м.Первомайський   

62 15.05.2017 

63 Про визначення виконавцем Договору про співпрацю Центру 

надання адміністративних послуг в м.Первомайський 

виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської 

області між Первомайською міською радою Харківської 

області та Регіональним сервісним центром МВС в Харківській 

області 

63 23.05.2017 

64 Про повідомлення голови Правління благодійної організації 

захисту тварин « Мій ласкавий і ніжний друг» 

64 29.05.2017 

65 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 65 29.05.2017 

66 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 66 29.05.2017 

67 Про перехід на електронний документообіг у Первомайській 

міській раді та її виконавчих органах 

67 30.05.2017 

68 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 68 02.06.2017 

69 Про надання матеріальної допомоги з міського бюджету 69 02.06.2017 

70 Про затвердження складу комісії щодо розгляду колективного 

звернення мешканців буд.7, 3 м-н, м.Первомайський 

70 06.06.2017 

71 Про скликання чергової 31 сесії міської ради 7 скликання 71 07.06.2017 

72 Про затвердження складу комісії з перевірки об’єктів торгівлі 

та об’єктів ресторанного господарства на території 

м.Первомайський та графіку проведення перевірок 

72 07.06.2017  



73 Про затвердження плану заходів щодо наповнення місцевого 

бюджету, економічного і раціонального використання 

бюджетних коштів у процесі виконання місцевого бюджету 

73 15.06.2017 

74 Про благоустрій міста 74 19.06.2017 

75 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

оренди і продажу майна, яке є комунальною власністю 

територіальної громади м.Первомайський 

75 20.06.2017 

76 Про створення штабу з ліквідації надзвичайної ситуації та її 

наслідків на хлораторній насосної станції 2-го питного підйому 

Первомайського комунального виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства (проведення 

навчань)  

76 21.06.2017 

77 Про створення Координаційної робочої групи для вирішення 

питань, пов’язаних з державною реєстрацією земельних 

ділянок, що належать до земель оборони 

77 21.06.2017 

78 Про повідомлення Первомайської ініціативної міської 

організації «Народний контроль» 

78 26.06.2017 

79 Про утворення Координаційної ради з питань бюджету участі 

(громадського бюджету) в місті Первомайський 

79 23.06.2017 

80 Про благоустрій міста 80 26.06.2017 

81 Про затвердження персонального складу місцевої комісії з 

питань техногенно-екологічно безпеки і надзвичайних ситуацій 

міста Первомайський Харківської області  

81 29.06.2017 

82 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 82 03.07.2017 

83 Про надання матеріальної допомоги з міського бюджету  83 03.07.2017 

84 Про проведення огляду готовності навчальних закладів міста до 

роботи в 2017/2018 навчальному році 

84 04.07.2017 

85 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 85 04.07.2017 

86 Про затвердження складу комісії щодо розгляду заяви 

Половинка С.О. мешканця буд.11, 3 м-ну, м.Первомайський 

86 05.07.2017 

87 Про скликання чергової 32 сесії міської ради 7 скликання 87 07.07.2017 

88 Про створення міського оперативного штабу з вжиття 

невідкладних заходів щодо запобігання виникненню пожеж 

лісових масивів, сільськогосподарських угідь протягом 

пожежонебезпечного періоду 2017 року 

88 07.07.2017 

89 Про повідомлення Первомайської ініціативної міської 

організації «Народний контроль» 

89 10.07.2017 

90 По затвердження параметрів Бюджету участі на 20174 рік  та 

прогнозних обсягів Бюджету участі на 2018-2019 роки  

90 10.07.2017 

91 Про проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту міста Первомайський Харківської області 

91 11.07.2017 

92 Про визначення торгових місць з продажу сезонних видів 

товарів (баштанних культур) у м.Первомайський 

92 12.07.2017 

93 Про благоустрій міста 93 13.07.2017 

94 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

оренди і продажу майна, яке є комунальною власністю 

територіальної громади м.Первомайський   

94 13.07.2017 

95 Про санітарне очищення охоронної зони 95 19.07.2017 

96 Про затвердження складу комісії по попередньому розгляду 

пропозицій про присвоєння звання «Почесний громадянин 

міста Первомайський» 

96 19.07.2017 

97 Про тимчасове перенесення навчально-виховного процесу у 

Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 

97 19.07.2017 



Первомайської міської ради Харківської області з 01.09.2017   

98 Про розробку Стратегії розвитку м.Первомайський на 2017-

2020 роки 

98 20.07.2017 

99 Про запровадження надання адміністративних та інших 

публічних послуг (крім пріоритетних послуг) в електронній 

формі та інтеграції їх до Єдиного порталу  

99 24.07.2017 

100 Про утворення робочої групи з питань розробки Плану 

місцевого економічного розвитку в м.Первомайський  

100 26.07.2017 

101 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності 

101 31.07.2017 

102 Про надання матеріальної допомоги з міського бюджету 102 02.08.2017 

103 Про затвердження паспортів бюджетних програм 103 02.08.2017 

104 Про скликання чергової 33 сесії міської ради 7 скликання 104 11.08.2017 

105 Про створення робочої комісії з питань перевірки приміщень, 

що надаються виборчим комісіям 

105 11.08.2017 

106 Про проведення заходів у межах Всеукраїнського 

профілактичного заходу 

106 16.08.2017 

107 Про створення комісії з перевірки санітарного стану об’єктів 

водопостачання, очисних каналізаційних споруд (ПКВУ ВКГ) 

107 16.08.2017                                                                                                                                                                                             

108 Про підготовку та відзначення в м.Первомайський Дня 

Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності 

України 

108 16.08.2017 

109 Про заходи щодо складання проекту бюджету міста на 2018 рік 109 18.08.2017 

110 Про надання одноразової матеріальної допомоги з міського 

бюджету учасникам антитерористичної операції 

110 18.08.2017 

111 Про визначення торгового місця з продажу овочевих культур з 

власної садиби у м.Первомайський в ½ м-ні, біля буд.48 

111 22.08.2017 

112 Про надання матеріальної допомоги з міського бюджету 112 30.08.2017 

113 Про звернення пастора Первомайської релігійної громади 

Церкви «Адвентисти сьомого дня» 

113 31.08.2017 

114 Про затвердження проектно-кошторисної документації на 

технічне переоснащення системи теплопостачання приміщень 

будівлі Первомайського виконавчого комітету з установкою 

модульної котельні з твердопаливними котлами загальною 

потужністю 300 кВт біля будівлі виконавчого комітету  

114 31.08.2017 

115 Про затвердження проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт каналізаційного колектора К4 Ду 800 

протяжністю 869,00 м в м.Первомайський Харківської області 

115 01.09.2017 

116 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 116 01.09.2017 

117 Про скликання чергової 34 сесії міської ради 7 скликання 117 08.09.2017 

118 Про підготовку та проведення в м.Первомайський заходів щодо 

відзначення 26-річниці Дня міста та 74-річниці визволення 

Первомайщини від фашистських загарбників у Другій Світовій 

війні 

118 08.09.2017 

119 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 119 08.09.2017 

120 Про перевірку за дотриманням законодавства про працю КЗОЗ 

«Первомайська центральна районна лікарня», КЗОЗ 

«Первомайський центр медико-санітарної допомоги» 

120 08.09.2017 

121 Про створення комісії щодо ліквідації стихійних  ринків     та 

припинення несанкціонованої торгівлі живими тваринами, 

продукцією тваринництва та харчовими продуктами 

тваринного походження в м,Первомайський              

121 18.09.2017 

122 Про  визначення виконавцем Угоди про співпрацю Центру 122 20.09.2017 



надання адміністративних послуг в м.Первомайський 

виконавчого  комітету Первомайської міської ради Харківської 

області між Первомайським міськрайонним відділом державної 

реєстрації  актів цивільного стану головного територіального 

управління юстиції у Харківській області. 

123 Про утворення комісії для проведення річної інвентаризації 

матеріальних цінностей, які знаходяться на відповідному 

зберіганні у виконавчому комітеті 

123 02.10.2017 

124 Про скликання чергової 35 сесії міської ради 7 скликання 124 06.10.2017 

125 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 125 06.10.2017 

126 Про створення комісії з організації проведення обстеження 

технічного стану водоскидної (водозливної) споруди на ставку-

накопичувачу, який знаходиться біля електричної підстанції 

ПС 330кВ «Степова» за адресою:Харківська область, 

м.Первомайський, вул.Гурська,39  

126 06.10.2017 

127 Про початок опалювального сезону 017-2018 років 127 11.10.2017 

128 Про утворення оперативного штабу для вжиття термінових 

заходів, спрямованих на запобігання загибелі громадян від 

переохолодження та під час надзвичайних ситуацій в осінньо-

зимовий період 2017/2018 років 

128 11.10.2017 

129 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

оренди і продажу майна, яке є комунальною власністю 

територіальної громади м.Первомайський   

129 12.10.2017 

130 Про створення комісії з перевірки санітарного стану квартири 

Курбатової Катерини:4 м-н, буд.6, кв.131 з приводу наявності 

великої кількості собак 

130 17.10.2017 

131 Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15 

червня 2017 року №73 «Про затвердження плану заходів щодо 

наповнення місцевого бюджету, економічного і раціонального 

використання бюджетних коштів у процесі виконання 

місцевого бюджету» 

131 17.10.2017 

132 Про впровадження системи енергомнеджменту та 

енрергомоніторингу в м.Первомайський 

132 19.10.2017 

133 Про затвердження Плану заходів щодо участі м.Первомайський 

у 2017 році Всеукраїнського тижня права 

133 20.10.2017 

134 Про затвердження плану заходів щодо соціального захисту 

одиноких та одиноко проживаючих громадян похилого віку, 

осіб в осінньо-зимовий період 2017/2018 років 

134 20.10.2017 

135 Про створення постійної діючої комплексної робочої групи з 

питань забезпечення надійності та безпеки експлуатації 

об’єктів соціальної інфраструктури 

135 20.10.2017 

136 Про визначення торгових місць з продажу сезонних видів 

товарів (овочів) у м.Первомайський 

136 26.10.2017 

137 Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

оренди і продажу майна, яке є комунальною власністю 

територіальної громади м.Первомайський   

137 26.10.2017 

138 Про створення комісії щодо обстеження стану та нумерації 

квартир за адресою:м.Первомайський, вул.Кільцева, буд.16, 

кв.4 та буд.2, кв.10 

138 30.10.2017 

139 Про проведення експертних випробувань комплексної системи 

захисту інформації автоматизованої інформаційно-

телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» 

139 01.11.2017 

140 Про утворення комісії для проведення річної інвентаризації у 

виконавчому комітеті 

140 06.11.2017 



141 Про визначення відповідальних осіб, на яких покладено 

обов’язки забезпечення застосування електронного цифрового 

підпису у виконавчому комітеті Первомайської міської ради 

141 06.11.2017 

142 Про скликання позачергової 36 сесії міської ради 7 скликання 142 07.11.2017 

143 Про скликання чергової 37 сесії міської ради 7 скликання 143 07.11.2017 

144 Про визначення торгових місць з продажу сезонних видів 

товарів (овочів) у м.Первомайський 

144 07.11.2017 

145 Про створення комплексної робочої групи з питань безпечних і 

нешкідливих умов перебування дітей в закладах освіти 

145 07.11.2017 

146 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 146 08.11.2017 

147 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 147 08.11.2017 

148 Про визначення відповідальної особи, на яку покладено 

обов’язки забезпечення застосування електронного цифрового 

підпису у виконавчому комітеті Первомайської міської ради 

148 08.11.2017 

149 Про надання матеріальної допомоги з міського бюджету 149 14.11.2017 

150 Про визначення місць для роздрібної торгівлі ялинками в 

м.Первомайський 

150 15.11.2017 

151 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 151 17.11.2017 

152 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 152 17.11.2017 

153 Про визначення структурного підрозділу виконавчого комітету, 

відповідального за створення та постійне оновлення реєстру 

бази даних дітей шкільного віку 

153 22.11.2017 

154 Про створення комісії для встановлення факту порушення 

«Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, 

парків,скверів та додержання тиші в громадських місцях 

м.Первомайський» за адресою:м.Первомайський, вул.Копцова, 

38а  

154 29.11.2017 

155 Про утворення міського оперативного щтабу з вжиття 

невідкладних заходів щодо забезпечення належного 

функціонування систем життєзабезпечення населення та 

оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації 

протягом зимового періоду 2017-2018 років 

155 30.11.2017 

156 Про створення робочої групи з розробки Стратегії розвитку 

системи охорони здоров’я міста Первомайський 

156 04.12.2017 

157 Про скликання позачергової сесії міської ради 7 скликання 157 06.12.2017 

158 Про визначення відповідальної особи, на яку покладено 

обов’язки забезпечення застосування електронного цифрового 

підпису у виконавчому комітеті Первомайської міської ради 

харківської області 

158 06.12.2017 

159 Про скликання чергової сесії міської ради 7 скликання 159 06.12.2017 

160 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 160 06.12.2017 

161 Про скликання чергової сесії міської ради 7 скликання 161 08.12.2017 

162 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 162 08.12.2017 

163 Про надання матеріальної допомоги з міського бюджету 163 18.12.2017 

164 Про визначення відповідальної особи , на яку покладено 

обов’язки забезпечення застосування електронного цифрового 

підпису у виконавчому комітеті Первомайської міської ради 

Харківської  області. 

164 19.12.2017 

165 Про затвердження складу колегії при відділі освіти 

виконавчого комітету Первомайської міської ради   Харківської  

області. 

165 19.12.2017 



166 Про організацію радіаційного та хімічного спостереження на 

території  м. Первомайський Харківської  області.          

166 19.12.2017 

167 Про затвердження паспортів бюджетних програм  на 2017 рік. 167 22.12.2017 

168 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік 168 22.12.2017 

169 Про затвердження  паспортів бюджетних програм на 2017 рік 169 22.12.2017 

171 Про затвердження протоколу   засідання конкурсної комісії з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності 

170 26.12.2017 

171 Про внесення змін до розпорядження  міського голови від 

10.007.2017 №90 «Про  затвердження параметрів Бюджету 

участі на 2017 рік та прогнозних обсягів Бюджету участі на 

2017-2019 роки» 

170/1 26.12.2017 

172 Про оголошення конкурсу на визначення виконавця земельних 

торгів 

171 28.12.2017 

173 Про скликання позачергової 40 сесії міської ради 7 скликання 172 28.12.2017 

174 Про затвердження протоколу   засідання  конкурсної комісії з 

оренди і продажу майна ,яке є  комунальною власністю 

територіальної громади м..Первомайський                   

173 28.12.2017 

175 Про  затвердження  паспортів бюджетних   програм на 2017 рік 174 29.12.2017 

 


