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ПРОТОКОЛ  № 9 
засідання науково-технічної ради 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 
від 19 жовтня 2017 р. 

 
Присутні: Голова НТР – Никифоров В. В.  

  Члени НТР – 41 осіб. 
 

Порядок денний: 
1. Підсумки атестації аспірантів. 

Доповідають директори інститутів та декани факультетів. 
2. Звіт з наукової діяльності кафедри біотехнологій та біоінженерії. 

Доповідає завідувач кафедри доц. Козловська Т. Ф. 
Проект рішення готує комісія: голова – проф. Почтовюк А. Б.,  
члени комісії – проф. Воробйов В. В. і проф. Поясок Т. Б. 

3. Підсумки роботи ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка 
В. І. Вернадського і науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки». 

Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Никифоров В. В. 
4. Підсумки роботи IV Всеукраїнської наукової конференції «Математичне моделювання  
та математична фізика». 

Доповідає заступник голови програмного комітету конференції проф. Ляшенко В. П. 
5. Різне.  
5.1. Розгляд та затвердження пропозицій ідей до Плану реалізації Стратегії розвитку міста 
Кременчука. 

 
По першому питанню  
СЛУХАЛИ: звіт директорів інститутів і деканів факультетів про підсумки атестації аспірантів: 

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління: вісім аспірантів 
атестовано і переведено на наступний рік підготовки, чотири відраховано у зв’язку і з закін-
ченням терміну підготовки. За звітній період захищено чотири кандидатських дисертаційних 
роботи. 

Інститут механіки і транспорту: 11 аспірантів атестовано і переведено на наступний 
рік підготовки, 13 – відраховано у зв’язку і з закінченням терміну підготовки. За звітній період 
захищено вісім кандидатських дисертаційних робіт та одна докторська. 

Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії: 10 аспірантів атестовано і пере-
ведено на наступний рік підготовки, чотири – відраховано у зв’язку і з закінченням терміну пі-
дготовки. За звітній період захищено п’ять кандидатських дисертаційних робіт та одна доктор-
ська. 

Факультет економіки і управління: сім аспірантів атестовано і переведено на наступ-
ний рік підготовки, два – відраховано у зв’язку і з закінченням терміну підготовки. За звітній 
період захищено п’ять кандидатських дисертаційних робіт. 

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук: 10 аспірантів атестовано і переве-
дено на наступний рік підготовки, три – відраховано у зв’язку і з закінченням терміну підгото-
вки. За звітній період захищено чотири кандидатських дисертаційних робіт та дві докторські. 

Факультет природничих наук: чотири аспіранти атестовано і переведено на наступний 
рік підготовки, три – відраховано у зв’язку і з закінченням терміну підготовки. За звітній пері-
од захищено п’ять кандидатських дисертаційних робіт та одна докторська. 
ВИСТУПИЛА: Завідувач відділу аспірантури та докторантури Мосьпан Н. О.  

Усього атестовано 85 аспірантів, з них 60 аспірантів навчаються за державним замовлен-
ням, 25 – на комерційній основі. 56 аспірантів атестовано і переведено на наступний рік підго-
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товки, 29 – відраховано у зв’язку і з закінченням терміну підготовки. 
Голова НТР проф. Никифоров В. В. з пропозицією затвердити звіти директорів інститутів 

та деканів факультетів і атестувати аспірантів. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Затвердити звіти директорів інститутів і деканів факультетів та атестувати аспірантів. 
2. Відділу аспірантури та докторантури підготувати проект наказу про переведення аспірантів 
на наступний рік підготовки. 
 
По другому питанню  
СЛУХАЛИ: завідувача кафедри біотехнологій та біоінженерії доц. Козловську Т. Ф. зі звітом 
про наукову роботу кафедри.  

Професорсько-викладацький склад кафедри біотехнологій та біоінженерії складає 12 чо-
ловік – 6,34 ставок, з них: штатних 5,75 ставки (1,25 – к.т.н., доцентів; 1,8 – к.х.н., доценти; 0,25 
– к.ф.-м.н.; 1,95 – старших викладача; 0,5 – асистента); сумісників 0,59 ставки (0,25 – д.б.н., 
професор; 0,09 – к.т.н., доцент; 0,25 – к.т.н., ст. викл.). 

Напрями наукових досліджень кафедри та основні отримані результати. 
Наукова робота співробітників кафедри зосереджена у рамках таких тематик як: 
1. Екологічна біотехнологія та біоенергетика: 
− створення біотехнологічних схем отримання біогазу із синьо-зелених водоростей (нау-

ковий керівник – д.б.н., проф. Никифоров В.В.); 
– зі стічних вод і господарсько-побутових і фекальних стоків (науковий керівник – к.т.н., 

доц. Пасенко А. В.). 
2. Отримання біоетанолу та біодизелю (науковий керівник – к.ф.-м.н., доц. Єліза-

ров М. О.). 
3. Біотехнології переробки відходів (науковий керівник – к.т.н., доц. Пасенко А. В.). 
4. Виробництво біодобрив (науковий керівник – д.б.н., проф. Никифоров В. В. за участі 

ст. викл. Дігтярь С. В.). 
5. Біотехнології в сільському господарстві (науковий керівник – к.х.н., доц. Новохать-

ко О. В.). 
6. Взаємодія та взаємовплив біологічних і електромагнітних систем (науковий керівник – 

д.б.н., проф. Никифоров В. В. за участі к.т.н., ст. викл. Сакун О. А.). 
7. Розробка систем збору масових форм гідробіонтів (науковий керівник – к.ф.-м.н., доц. 

Єлізаров М. О.). 
8. Створення технологічної схеми біогазової станції на комплексному субстраті та сушін-

ня біодобрива із ціанобактерій (науковий керівник – к.х.н., доцент Козловська Т.Ф.). 
Виконання госпрозрахункових науково-дослідних робіт. За звітний період кафедрою біо-

технологій та біоінженерії виконувались науково-дослідні роботи за рахунок замовників (г/д – 
госпдоговірні; б/т – держбюджетні): 
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Викладачами кафедри біотехнологій та біоінженерії за рахунок другої половини робочого 
часу виконуються такі НДР: 

 Біотехнологічні шляхи переробки синьо-зелених водоростей (керівник проф. Никифо-
ров В. В.); 

 Дослідження біотехнологічних шляхів переробки синьо-зелених водоростей (керівник 
проф. Никифоров В. В.); 

 Екологічні біотехнології аналізу негативного впливу факторів едафотопу та моніто-
ринг стану Полтавських чорноземів (керівник доц. Новохатько О. В.); 

 Дослідження складових навколишнього середовища з використанням методів біотех-
нології (керівник доц. Новохатько О. В.);  

 Дослідження способів одержання енергії та палива з відновлювальних джерел енергії 
та біомаси (керівник доц. доц. Єлізаров М. О.); 

 Розробка нових біотехнологій одержання енергії біопалива (біогазу, біоетанолу) з аль-
тернативної біосировини. Розробка нових концентраторів і перетворювачів сонячної енергії 
(керівник доц. доц. Єлізаров М. О.); 

 Розробка способів комбінованого використання різних джерел відновлюваної енергії 
та біомаси для одержання електроенергії та палива (керівник доц. доц. Єлізаров М. О.); 

 Дослідження шляхів моделювання біотехнологічних процесів отримання біогазу та бі-
одобрив (керівник доц. Козловська Т. Ф.). 

 Наукова співпраця. Кафедра біотехнологій та біоінженерії співпрацює зтакими підпри-
ємствами та вищими навчальними закладами: 

1. Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень Дер-
жавної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України». 

2. ТОВ «Лубенський молочний завод». 
3. Біогазова станція (м. Кам’янське). 
4. ПАТ «Миронівський хлібопродукт». 
5. Козельщинська районна державна лікарня ветеринарної медицини. 
6. Селянське фермерське господарство «Дослідне» (с. Сеселий Поділ, Семенівський р-н). 
7. КП «Кременчукводоканал». 
8. ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод». 
9. Миргородський завод мінеральних вод. 
10. Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії НТУ «ХПІ» (м. Харків). 
11. НТУ «Львівська політехніка». 
12. Одеська національна академія харчових технологій. 
13. НТУУ «КПИ ім. Ігоря Сикорського» (м. Київ). 
14. Донецький національний технічний університет. 
Розвиток лабораторної бази. На кафедрі створені та введені в експлуатацію: 
 науково-дослідна лабораторія екологічної біотехнології та біоенергетики; 
 лабораторія токсикології та промислової хімії, ауд. 1411; 
 лабораторія біологічних технологій, ауд. 1408. 
Зазначені лабораторії створені за рахунок спонсорської участі Полтавського гірничо-

збагачувального комбінату та власним коштом. 
Міжнародне співробітництво. У рамках міжнародного співробітництва кафедрою вико-

нується спільний українсько-австрійський науково-дослідний проект «Способи переробки біо-
маси ціанобактерій, що викликають цвітіння водойм» з Віденським університетом природних 
ресурсів і наук про життя. 2015 року заключено безстрокову угоду про співпрацю з Інститутом 
технологій і бізнесу в Чеських Будійовицях (Чехія). Відбулися закордонні стажування студен-
тів і викладачів кафедри: Словаччина, м. Зволен (Зволенський технічний університет); Чехія, 
м. Чеське Будейовіце (Висока школа технічна та економічна); Словаччина, м. Банська Бистри-
ця (Університет Матея Бела). 
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Підготовка науково-педагогічних кадрів. За 2013–2016 роки проведено захист однієї кан-
дидатської дисертації. У 2015 році асистент кафедри Сакун О. А. під керівництвом д.б.н., про-
фесора кафедри Никифорова В. В. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Еко-
логічна безпека» на тему «Оцінка та прогнозування впливу шумового й електромагнітного за-
бруднення на природно-заповідні та рекреаційні території» та здобула науковий ступінь кан-
дидата технічних наук. На підставі рішення Атестаційної колегії від 12 травня 20016 року 
отримала диплом кандидата наук ДК №036051. 

Заплановано захист двох дисертацій: однієї кандидатської та однієї докторської. Наміче-
но захист кандидатської дисертації старшого викладача Дігтяра С. В. за спеціальністю «Еколо-
гічна безпека». Робота виконувалася під керівництвом д.б.н., професора кафедри Никифоро-
ва В. В. Тема «Розробка екологічно безпечної технології утилізації масових форм гідробіон-
тів». 

У перспективі захист докторської дисертації к.т.н., доцента Єлізарова Михайла Олексан-
дровича на тему «Науково-практичні засади технологій вилучення та утилізації гідро біонтів 
евтрофікованих водойм». 

Участь у наукових конференціях та семінарах. Один раз на два роки кафедра біотехноло-
гій та біоінженерії організує Міжнародну наукову-практичну конференцію «Ідеї академіка 
В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів». 

Також співробітники кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, що про-
водяться в КрНУ, Україні та за кордоном: «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» 
(м. Кременчук, Україна); «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» (м. Кре-
менчук, Україна); «Фізичні методи в екологіі, біологіі та медицині» (Львів-Ворохта, Україна); 
«Електроніка та інформаційні технології» (м. Львів-Чинадієво, Україна); « Проблеми екологіч-
ної безпеки» (м. Кременчук, Україна); «Modern Methodology of Science and Education» (Dubai, 
UAE); «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просто-
рі»  (м. Тернопіль, Україна); Водопостачання та водовідведення, проектування, будова, експлу-
атація, моніторинг (м. Львів); XXV Sympozium PTZE (Polska); Всеукраїнські з'їзди екологів за 
міжнародної участі; «Проблеми енергоресурозбереження в електротехнічних системах. Наука, 
освіта і практика ICPEES 2014»; «Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя»; «Еко-
логія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства»; «Приклад-
ні аспекти техногенно-екологічної безпеки»; «Сталийрозвиток – ХХІ століття: управління, тех-
нології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)» (м. Київ). 

За звітній період викладачами кафедри зроблено 87 доповідей, у тому числі п’ять – на за-
кордонних конференціях.  

Публікації та видання. Статті у виданнях, занесених до НБД Scopus: 2016 – три, 2017 – 
чотири. Статті у фахових виданнях: 2015 – 10, 2016 – 16, 2017 – три; статті в інших виданнях: 
2015 – дві, 2016 – одна, 2017 – одна. Статті у закордонних виданнях: 2015 – одна, 2016 – одна. 
Тези доповідей конференцій, проведених у країні: 2015 – 27, 2016 – 15, 2017 – чотири; тези до-
повідей на закордонних конференціях: 2015 – одна, 2016 – три. Охоронні документи: 2015 – 
один, 2016 – два. 

Навчальні підручники за звітній період не видавались. Навчальні посібники: 2015 – 
один, 2016 – три, 2017 – три. У 2016 році видано одну монографію та один словник. Колективні 
монографії: 2015 – одна, 2016 – дві, 2017 – одна. 

Наукова робота студентів.  
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Участь студентів у ІІ турі студентських олімпіад з дисципліни «Біологія рослин» і кон-

курсах наукових робіт (місця): 2015 – три роботи (охорона праці; екологія та екологічна безпе-
ка); 2016 – дві роботи (біотехнологія); 2017 – одна робота (Міжнародний конкурс – екологія). 

Публікації студентів.  

 
ВИСТУПИВ: голова комісії проф. Почтовюк А. Б. з проектом рішення. 

Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє: 
1. Стан наукової діяльності кафедри біотехнологій та біоінженерії вважати такою, що ві-

дповідає вимогам законів «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та 
інших нормативних документів МОН України.  
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. 

2. Активізувати роботу з виконання програми «Кадри – 2021» щодо підготовки та захисту 
докторських і кандидатських дисертацій напряму «Біотехнологія» шляхом створення умов для 
їх захисту у передбачені терміни. 

Відповідальні: наукові керівники, зав. каф. доц. Козловська Т.Ф. 
Термін виконання: за планом. 
3. Продовжувати виконання НДР за рахунок коштів замовників відповідно до встановле-

них нормативних обсягів робіт за рахунок участі у міжнародних програмах і грантах, зокрема 
«Horizon–2020», «Erasmus+», виконання галузевих програм і надання наукових послуг. 

Відповідальні: зав. каф. доц. Козловська Т.Ф., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
4. Забезпечити кількість публікацій у виданнях, що входять до міжнародних наукометрич-

них баз даних Scopus і Web of Science відповідно до розпорядження від 22.05.2015 р. № 09-Р. 
Відповідальні: зав. каф. доц. Козловська Т. Ф., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 



 6

5. Продовжити роботу з видання монографій, навчальних посібників i підручників один 
раз на два роки. 

Відповідальні: зав. каф. доц. Козловська Т. Ф., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
6. Продовжити підготовку студентів для участі у ІІ турі Всеукраїнських конкурсів науко-

вих робіт і олімпіад за загально-бакалаврськими та профільними дисциплінами кафедри та 
створити передумови для отримання призових місць на вищезазначених заходах. 

Відповідальні: зав. каф. доц. Козловська Т. Ф., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Никифорова В.В. 
 

По третьому питанню  
СЛУХАЛИ: заступника голови оргкомітету доц. Троцка О. В. зі звітом про роботу 

ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського та про-
блеми сталого розвитку освіти і науки». 

1–03 червня 2017 року відповідно дозволу УкрІНТЕІ від 14.12.2016 р. № 749 на базі Кре-
менчуцького національного університету імені Михайла Остроградського була проведена 
ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В. І. Вернадського та про-
блеми сталого розвитку освіти і науки». 

Для участі у конференції зареєструвались 244 учасники, серед яких 188 – співробітників 
та студентів КрНУ, 43 – з інших ВНЗ України, 13 – закордонні учасники, зокрема з Німеччини, 
Словакії, Китаю, Польщі, Чехії та Угорщини. В роботі конференції взяли участь 20 докторів 
наук, 52 кандидати наук, 134 учасника без ступеня, 21 аспірант та 17 студентів. До початку 
конференції видано збірник матеріалів конференції, до якого увійшла 151 публікація. 

Відкриття конференції відбулось в аудиторії імені В. І. Вернадського, з привітанням до 
учасників виступив Академік національної академії педагогічних наук України, ректор Кре-
менчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, д.т.н. Загірняк М. В. 
Від імені міської влади міста Кременчука з вітальним словом виступив директор департаменту 
освіти Кременчуцької міської ради, д.філол.н. Москалик Г. Ф. Також з пленарною доповіддю 
виступив перший проректор, д.б.н., проф. Никифоров В. В. на тему «Науково-дослідний проект 
«Генетичний Музей»».  

Робота конференції проходила за такими напрямами: 
 ноосферні наука освіта і виховання – 58 публікацій (керівник секції Поясок Т.Б.); 
 розвиток природничих наук у контексті концептуальної спадщини В. І. Вернадського – 

17 публікацій (керівник секції Никифоров В.В.);  
 управління екологічною безпекою – 19 публікацій (керівник секції Бахарєв В.С.);  
 стратегія сталого розвитку та структурно-інноваційна перспектива економіки регіону – 

56 публікацій (керівник секції Почтовюк А.Б.).  
Конференція пройшла у творчій атмосфері. У результаті плідної роботи учасники відмі-

тили продуктивність та високий рівень її проведення. Було вирішено провести наступну кон-
ференцію через два роки. 

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Оргкомітет і учасники конференції констатують високий рівень проведення та досяг-

нення мети й завдання. 
2. Вважати за доцільне в методології своєї подальшої роботи вирішувати проблеми стало-

го розвитку регіонів у ракурсі синтетичних ідей академіка В.І.Вернадського. 
3. Звернутись до Полтавської обласної державної адміністрації з проханням залучати 

провідних науковців Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградсь-
кого до розробки галузевих програм. 

4. Запропонувати вченим відповідних напрямів наукової діяльності спрямувати зусилля 
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на дослідження сталого розвитку регіонів з позицій індексу людського розвитку. 
5. Провести наступну XVІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію у травні 2019 

року із залученням широкого кола представників ВНЗ, провідних підприємств і установ міста, 
району, області, країни та зарубіжжя. 

 
По четвертому питанню  

СЛУХАЛИ: заступника голови програмного комітету проф. Ляшенка В. П. зі звітом про 
роботу ІV Всеукраїнської наукової конференції «Математичне моделювання та математична 
фізика». 

Відповідно до дозволу УкрІНТЕІ (Посвідчення № 751 від 14.12.2016 р.) 3–5 жовтня 
2017 р. на базі кафедри інформатики і вищої математики Кременчуцького національного уні-
верситету імені Михайла Остроградського проведена V Всеукраїнська наукова конференція 
«Математичне моделювання та математична фізика», присвячена 100-річчю від дня народжен-
ня академіка Митропольського Юрія Олексійовича.  

Для проведення конференції наказом від 18.09.2017 р. № 219-1 ректора Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського були створені міжнародний про-
грамний та організаційний комітети, затверджені тематичні напрями роботи конференції і їх 
керівники. 

Реєстрація учасників конференції здійснювалась на офіційному сайті. На сайті було заяв-
лено 30 доповідей, із них 16 – представниками КрНУ та учасниками з інших університетів 
України.  

У роботі конференції взяли участь та представили результати своїх досліджень і розробок 
учені із провідних технічних ВНЗ та наукових закладів міст України. Всього зареєстровано 
учасників конференції 45 осіб, з них – п’ять студентів, сім – аспірантів, шість – професорів, 12 
– доцентів та два – старших викладача. 

Конференцію відкрив привітальним словом перший проректор КрНУ, д.б.н., проф. Ники-
форов Володимир Валентинович. На пленарному засідання було заслухано три доповіді:  

1. Пам’яті академіка Митропольського Юрія Олексійовича (доповідач: к.пед.н. Гри-
цюк О. С.). 

2. Форми розширення освітнього інформаційного простору (доповідач: к.т.н., доц. Гри-
горова Т. А.). 

3. Розрахунок умов теплової рівноваги під час роботи електричної машини (доповідач: 
к.фіз.-мат.н., доц. Кобильська О. Б.). 

До редакційної ради конференції надійшло 30 тез доповідей, які пройшли рецензування, 
редакційне корегування. Після опрацювання вони були включені до збірника матеріалів кон-
ференції, із них тези авторів: з КрНУ – 16; з ВНЗ України – 14; тези англійською мовою – 3. 

На секційних засіданнях конференції заслухано 13 доповідей, із них:пленарних – три, 
секційних – 10, стендових – 17. За результатами конференції проведено круглий стіл на якому 
відбулося обговорення результатів конференції.  

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. У методичному і науковому плані конференція пройшла як організований, чітко спла-

нований захід. Учасники конференції відзначають її результативність як заходу, що надає мо-
жливість безпосереднього спілкування, взаємного збагачення інформаційними матеріалами, 
встановлення повноцінних творчих зав’язків між молодими ученими. 

2. Оргкомітет та учасники конференції відзначають достатньо високу якість підготовки  
доповідей молодими ученими, актуальну теоретичну та прикладну направленість проведених 
досліджень, активну участь студентів у роботі конференції. 

3. Провести наступну конференцію у 2018 році. 
4. Додати інтернет-секцію з онлайн-трансляцією для збільшення кількості учасників 

конференції. 
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Зауваження 
1. Кількість фактично зроблених доповідей учасниками конференції з інших ВНЗ у цьому 

році є меншою порівняно з ВНЗ-організатором, що вказує на необхідність подальшого вдоско-
налення організаційних заходів щодо проведення конференції, насамперед за рахунок впрова-
дження та закріплення практики он-лайн доповідей. 

2. Відповідно до останніх рішень Міністерства освіти і науки України щодо рівня воло-
діння науковцями, аспірантами та здобувачами фаховою іноземною мовою, слід суттєво збіль-
шити кількість англомовних доповідей і публікацій. 

Пропозиції  
1. Розвинути практику проведення засідань конференції через мережу Internet спільно із 

співорганізаторами з країн зарубіжжя та запровадити практику секційних он-лайн доповідей, 
переважно для іноземних учасників. 
 
По п’ятому питанню  
5.1 СЛУХАЛИ: голову НТР проф. Никифорова В. В. з інформацією про ряд проектів до Плану 
реалізації Стратегії розвитку міста Кременчука. До розгляду експертам у відповідних галузях 
було надано шість проектів: 

 «Еколого-гігієнічні дослідження автомобілів КрАЗ з урахуванням вимог Правил Євро-
пейської Економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) та розробка заходів для досягнення встановле-
них норм»; 

 «Національна ідея України»; 
 «Громадська екологічна експертиза звалища ТПВ в м. Кременчуці»; 
 «Громадська екологічна експертиза екологічної ситуації, що склалась в районі Північ-

ного промислового вузла м. Кременчука»; 
 «Кременчук – місто сталого розвитку»; 
 «Універсальний переробний пункт відходів комунального господарства». 
Всі проекти пройшли експертизу і отримали позитивне рішення. Експерти відмітили ак-

туальність та своєчасність поданих тем. Пропонується підтримати вказані проекти та рекомен-
дувати їх подання до розгляду та включення до Плану реалізації Стратегії розвитку міста Кре-
менчук. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одностайно. 
УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати вищевказані проекти. 
2. Рекомендувати Кременчуцькій міській раді народних депутатів розглянути та включи-

ти до Плану реалізації Стратегії розвитку міста Кременчук. 
 

 
 
Голова НТР        В. В. Никифоров 
 
 
Секретар       Н. В. Кіцель 


