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а. o/_tl. _ ýе siд

ýепутаry,I{убеаськgi MicbKoi ради
YIi} склимння

Мнроолавi ПIДДУýНИК

На Ваш заrIит жt}дý sидiлення коштis дJIII вкдаýництв8 PoMalTy С*ргiя Курiниог*

*Схнзляати> ýубенсъка Micblca раа п*вiя*мýя€.

рgзг;lяд заýý та проп*зиuiй цодо фiнансуваняя заходiв, л*рлбачекнх ilр*грамоl*

ж{*гýý}lдggiличоi с*рави, сприяi{}lя в}fпус!rу киижково? яро*укчii Micц*BBx aBT*pi* на 20?1-

2025 рки црвФдЕтьýя на заý.iданкi Ко*р*инацiйпоi р*ди з Еитанъ кi{fiгýв}tдавничоi стIрави з

подаJъшýм затýерджек}Jýм на cecii Micbюi радн.

у зв-'*зхry iз каярвиилt змiяами в склад1 мiсъкот ради та затверджsirrrя цовоi струкý,ри

та ýlг&лъýOТ ч.исsльно*тi апараry та в}tкýýавчнх органis Micbкoi р&ди в!{яýклg ýсOбхiднiсть в

оновленi е}tтIвлу rФýрдиýацiйноi рхк з яитаýь кýигýвшý&sхичоi спра*и, ноsий склад якоi

затвердженФ рзЕOрядже}iýяп4 яiсьrого голýа}t J{ir 21-р *iд 31 сiчня 2022 року,

На черrо*ому эасiлzu*i KoopлKBartiйH*i ради, якý lэ.ilаýусться ýрýsýтý ýрýlгOм дl{угФгФ

2*22 року, ýупе рзгляtlуте I1и,г&н}я фiвсовогс забезtлечеuкя $рOграми книговидавнltчоi

sIIрвg{} ýýрrrя}rня BJ{I]yýK_y книжtовоi пряукrrii мiсцевих авюрiв н*?$22 piK лля подальillого

зtrгв*рJрfiеýrrя сесiсю мiськоi Fди,

Рiженкя мiсы*i раав кПр лепутжський ýжит деýугж* ýубенськоi мiсьлюi рли

Пiддуfiнвк М.М,* J,{b19?1 вiд 21 сiчих 2*2? porq, буке Bl*Hece}rФ }ra рзгляд найбляхсч*гg

засiда1gня Коgрдrа$&цi*r*оТ ралж з ýýтаýь кЁЕIýsидавничоi сяравн,

Мiський г*л*в& ,s\,fi,с}__:_\
В*силь АнТOНЮк

ýý,{/аýа/- r'€"ынь ýр

Т*т*я* Г*я*зrанl&ка З 23 1'N



ЕЕрет*кол ${}1

зясiд*tхнЯ К**рл*tl**qi*я*? р*дý З житаЕь к$ýгаýид*вtlичg? сяравн

22 лютог* 2*2? piK

Тетяна ГýЛОВЧИrФКА - секретар
Сергiй ГАВРИЛЕНКО
Мик*ла ТимЧАК
ivila p*lc.lr а ва fi 1 ilii}БHt,iН
В*элодипжр COPfiKA
Мих*йя* АttТонЮк

ýорялок дежr*я*

t, [1ро рзгляд деЕутатськФгФ запиъ_ Дегцrтата Пiллубник fu{,M. щодс вкдiленl*я к*штi* в cyмi

5s 0fi*,*s грн сергiю KypiHHoMy для видавýищтва рOмаяу <<схизм&ж>,

Слз,ха_ка:

i BiKTclpa HsliAII]id$BСbкfiT-o, яgий r_лзвай**ти* пр_и*утнiч iз лФ{ryтат*Lкиьf заýит*tд

Мирослави ПiДДУБНИК щод* видi*енlля коштiв в *yмi 5* *0*,*0 грн Сергiю Курiнн*ъ*у л.lrя

видавнLiitтЁа рсману <<Схязмати>r. Разом з тим по*iд*мкв, щ* для викФяаЕýя ýр*грами

кЕиг*вl{давнич*i gllраýи, ýýрияýýя виýуýкУ к*лижковсlt rlрлукl*ii мi*цевlая aвTopi* на 202}-

2025 роки у 2а22 piK вияiяево 30000"fi0 грн те заг{рOко$ував присутнiм внЁл*вити своi

пр*п*зицii rl* використаt{ý!о да}ýих коп_ттtв.

Z. Вояодипa1tра С*Р{}ку, який заýроýsrrтвав вилi:т*ну суму коштiв рзп*лi;мтя i{а*тупним

чЁн*ý{: ?50s*"08 грн - Сергiю KyPtHжOMy дftя видаýяI4цтýа роь{аýу rlСхазмати; 5000,Ё* гря

* Свгенir KOMICAPYK ддя ýидg*ýý{цтва эfliрки TB*piB кЕабуеина к&lýё}lька.ъ}. Зазхачитr" же

flвг*нiЯ K1IMICAPYK з*е;зталsсý З вiлl"тс_л*iдиИм ýIюханнм п!,}с} вицiлеыня кr,rlптiв ills у 2{l?.'l

porli, tэднак ii lтр*хання не буяо задоволено через вiдсут**iоть фiкаrtсув*ýýя.

Голосуъапи: <<Заl> - ? ч*я.

Вирu::ыlи:
1. К*штва в *yMi з0 00t},t}0 гРн, якi *идiлснi у 2а22 p*Ki длý Е}tкO}iаýня Гtrр*грамя

книгФвидавнкч*i cýpaв}t, оприяý}ý{ виýуску кнрrжков*i прояукuii мiсцевих aBT*piB в* 2*2tr-

2025 рсзэп+дiли,lта ýаст}ýки}, чЕтl*м :

_ :s{i**_i}i} (Д*qЕцять r{'ять т}ý*яч грн 0* ксэл} грк - Сергiто KyPl}iН*hlry ххft

вi{даýýицтЕ* ромаrqу <Схизмати>л;

5*t}*,0* {Г{'ять тясяч rрн Sfi коп} rрн - С*г*нii KOMICAPYK для 8идавництва збiрки

TBopi,B кýабу*ина киtuеF{ька}.

Прясунi: BrKTep НgДАrýКОВСЬКИЙ * головуючий

Г*лсва Коорлиначiйноi рали

Секретар

BiKTop }ЁДАýrКOВСЬКИЙ

Т*тяна Гол*ВЧi{l$КА


