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1.

№160 

08.08.2018

Виконавчий комітет 

Полтавської міської 

ради 5384689

Про встановлення 

тарифів на ритуальні 

послуги, що  

надаються 

ритуальною службою 

м. Полтава -  

комунальним 

підприємством  

"Спецкомбінат 

похоронно-

ритуального 16.08.2018

http://www.cnap-

pl.gov.ua/images

/documentation/ri

_160_080818.pd

f

Полтавський вісник 

від 16.08.2018 №33 

с.18

Рішення виконавчого 

комітету Полтавської 

міської ради №160 08.08.2018 21.05.2018

http://www.cnap-

pl.gov.ua/images/d

ocumentation/zba_

2018_2.pdf

2.

№180 

22.08.2018

Виконавчий комітет 

Полтавської міської 

ради 5384689

Про впровадження 

автоматизованої 

системи обліку 

оплати проїзду в 

міському 

пасажирському 

транспорті 

м.Полтава 30.08.2018

http://www.cnap-

pl.gov.ua/images

/documentation/ri

_180_220818.pd

f

Полтавський вісник 

від 30.08.2018 №35 

с.12-13

Рішення виконавчого 

комітету Полтавської 

міської ради №180 22.08.2018 12.02.2018

http://www.cnap-

pl.gov.ua/images/d

ocumentation/zba_

2018_1.pdf
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Офіційний сайт 

Полтавської 

міської ради

та виконавчого 

комітету від 

21.05.2018 13.09.2019

http://www.cnap-

pl.gov.ua/images/doc

umentation/zpv_130

919_1.pdf

Офіційний сайт 

Полтавської міської 

ради

та виконавчого 

комітету від 

13.09.2019

Офіційний сайт 

Полтавської 

міської ради

та виконавчого 

комітету від 

12.02.2018  18.09.2019

http://www.cnap-

pl.gov.ua/images/doc

umentation/zpv_201

9_1809.pdf

Офіційний сайт 

Полтавської міської 

ради

та виконавчого 

комітету від 

18.09.2019
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