
Поiменне голосування ;ifJпf;т.й,r,iB згiдно порядку денного
IV cecii БезлюдiвськOi t:f;,JiIILl[tloi рали VIII скликання

Про внесення змiн ло рiшення Il сeciT БезлюдiвськоТ селищноТ рали VIII
скликаншя вiд 22.12.2020 року uПро селищний бюджеr,Безлюдiвськоi

селищноТ рали на 202l piк> (2052б000000)(кол бюлжеry)
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стассва Яна
Шматько Юрiй IваIlович
IIIMaTbKo Антон Юрiйович
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Чgдg""" О".. В"""д ирович

й олегович
Антоненко Нелля Во.llодим и tliBHa
волох fIаталiя Якiвна

а BiKTop Якович
AkcbolloBa оксана Михайлiвна
коваль олег Павлович
Чепурко Анатолiй МиколайовItЕl
Пiдкопай Алла Борисiвна
щqцу " " lц9Едцдрцý!" щýщIдI9Ец:
Гусь Iрина Миколаiвна
левченков €вген олегович
_Кл и мен ко Сергi й Гр иI9р9Ец_ч_

Ччб lрина N{иколэiвна
слiпка Вiталiй Васи.llьович
Гринько Павло Леонiдович
Пiдкопай Дмитро Володимирович



Поiменне |,оJlr)сYвання 2{€Ii)/1 ar-iB згiдно порядку денного
lV ceciT Ьез;lюдiвськоi селиtltноi Ради VI[I скликання
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ради \'[II сшlикitння вiл l0.12.2020 пПро затвердження структури та

шта,t,Ilol,о розпису Без.llюдiвськоi селищноI рали 
,га iT струкryрних
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Поiменне l,олосування дцешу,гат,iв згiдно порядку денного
IV cecii Без.llюдiвськtri ce.i!KtttHoi ради VIII ск.lrикання

IIро lrс,рсйменуваllня KoMyHa.llbll()lo lriдприсмства <Котлярiвське вироб-
llиче уlIрав,jtiння житJI()во-комунального господарства>) та

затверlIжýння його Ста,гуту у новiй редакцii.
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AKcbolroBa оксана П{ихайлiвrlа
KoBa.llb O;leг IIавлови,r
t|ellvllKo Ана,гrl.lliй Мико.llаliоl]ич , -{-

.Jlевчсllкtlв CBl ell о;Iеl,ович
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C];rillKa l}i,гalliii ]Jilси.lьович _ t
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