
 

 

 

 

УКРАЇНА 

БАРСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
________23000, Вінницька обл., м. Бар, м-н. Святого Миколая, 18, тел. (04341)2-25-88, 2-25-32____________ 

 

РІШЕННЯ (проект) 

8 скликання 
 

 

Про присвоєння звання  

«Почесний  громадянин 

міста Бар» Мельнику В.І. 

  

 Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

згідно Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бар», 

затвердженого рішенням 31 сесії Барської міської ради 7 скликання від 

07.06.2017, розглянувши Клопотання голови ГО «Барська організація 

ветеранів» Кузнєцової Н.Ф. №10 від 07.06.2021, Барська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Присвоїти звання «Почесний громадянин міста Бар» – 

МЕЛЬНИКУ Василю Івановичу, за багаторічну та відповідальну працю на 

посаді керівника Барського будинкоуправління, Бюро з приватизації 

державного житлового фонду,  активному громадському діячу, за вагомий 

особистий внесок у розвиток житлово-комунального господарства міста та 

громади.    

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської 

діяльності, гендерної рівності, гласності та законності (Маковецький С.Г.). 
 

 

Секретар міської ради Мельник І.В. _________ 

 

Заступник міського голови Мандрика М.І.  __________ 

Начальник відділу організаційної роботи 

та інформації  Демінська Т.В. ____________ 

Начальник  

відділу з юридичних питань Овчарук В.Р. _________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

БАРСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
________23000, Вінницька обл., м. Бар, м-н. Святого Миколая, 18, тел. (04341)2-25-88, 2-25-32____________ 

 

РІШЕННЯ (проект) 

8 скликання 
 

 

Про присвоєння звання  

«Почесний  громадянин 

міста Бар» Сироті Н.І. 

  

 Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

згідно Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бар», 

затвердженого рішенням 31 сесії Барської міської ради 7 скликання від 

07.06.2017, розглянувши Клопотання голови ГО «Барська організація 

ветеранів» Кузнєцової Н.Ф. №9 від 07.06.2021, Барська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Присвоїти звання «Почесний громадянин міста Бар» – СИРОТІ Науму 

Іцковичу, ветерану праці, багаторічному керівнику КВУ ВКГ 

«Баводоканал», депутату міської рази кількох скликань,  активному 

громадському діячу, за вагомий особистий внесок у розвиток житлово-

комунального господарства міста та громади.    

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської 

діяльності, гендерної рівності, гласності та законності (Маковецький С.Г.). 
 

 

Секретар міської ради Мельник І.В. _________ 

 

Заступник міського голови Мандрика М.І.  __________ 

Начальник відділу організаційної роботи 

та інформації  Демінська Т.В. ____________ 

Начальник  

відділу з юридичних питань Овчарук В.Р. _________ 

 

 


