
 

                                   УКРАЇНА 
Барська міська  рада Вінницької області  

 

П Р О Т О К О Л           

                                                                           

 

16  сесія                                 6 скликання                                 19.12.2011р. 

 
Початок сесії: 15.00 год. 

Закінчення пленарного засідання: 17.15 год. 

Місце проведення: Барська районна бібліотека 

 

Всього  депутатів  ради –  30 чол. 

Присутніх на  сесії –   23 чол.  

Відсутні: Загорулько Л.Л., Досій С.В., Кушнір П.В., Нівельська О.Я., Шостаківський О.П., 

Щепковський В.М., Юр’єв О.С. 

Присутні: заступники міського голови Зеленська З.М., Гвоздяр Ю.В., начальники відділів 

апарату міської ради, начальника комунальних підприємств, представники засобів масової 

інформації. 

Головуючий на сесії : міський голова О.І.Дзісь. 

 

                                          ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про внесення змін до рішення Барської міської ради «Про місцевий бюджет м. 

Бара на 2011рік». 

2. Про розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста. 

3. Різне. 

 

Головуючий:  Згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне 

засідання 16 сесії Барської міської ради 6 скликання оголосити відкритим. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

Голосували: «за»- одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 16 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити. 

Звучить Гімн України. 

 

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 16 сесії міської ради 6 скликання у кількості 

одного депутата. Є інші пропозиції ? Немає. Хто за те, щоб секретаріат нашої сесії обрати 

у кількості одного депутата, прошу голосувати. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат  пленарного засідання шістнадцятої сесії Барської 

міської ради у кількості одного депутата. 

 

Головуючий: Пропоную обрати у секретаріат нашої сесії депутата Педос Г.В.. Чи будуть 

інші пропозиції ? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб до секретаріату сесії обрати 

депутата Педос Г.В. 



Голосували «за»-одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: обрати до складу секретаріату  пленарного засідання 16 сесії Барської 

міської ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 

 

Головуючий: Перед початком роботи сесії міської ради оголошує звернення депутата 

Мандрики М.І. про включення в порядок денний сесії питання «Про стан реорганізації 

Барського комбінату комунальних підприємств. Прошу голосувати. 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: включити в порядок денний сесії питання «Про стан реорганізації 

Барського комбінату комунальних підприємств». 

 

Головуючий: Прошу спочатку розглянути питання, винесені на сесію постійною комісією 

з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища.  

Голосували: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: спочатку розглянути питання, винесені на сесію постійною комісією з 

питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

1. Головуючий: Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного  середовища  інформує голова  комісії   

Ставнюк І.М. 

СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності (оренди) 

на земельні ділянки.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, 

що посвідчують право власності (оренди) гр. ____  на земельну ділянку площею 

___га  в     м. Бар по вул. _____  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (для індивідуального гаражного 

будівництва). 

 

2.Передати безкоштовно гр._____ в приватну власність  (або в оренду) земельну 

ділянку загальною площею ___га  в м. Бар по  вул. ____   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (для 

індивідуального гаражного будівництва) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови міста. 

 

3.Видати гр. ____ Державний акт на право власності на земельну ділянку площею 

___га в м. Бар по вул. ____  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (для індивідуального гаражного 

будівництва). 

 

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд 

(для ведення особистого селянського господарства): 

1) Мудрику Володимиру Васильовичу – площею 0,0398га по вул. 

Залізнична,10/5; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

2) Гайда Валентині Яківні – площею 0,0625га по вул. Чехова, 11; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

3) Скєрскій Антоніні Михайлівні – площею 0,0666га по вул. Кармелюка, 18; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 



4) Огородніку Миколі Олександровичу – площею 0,0591га по вул. 

Наливайка, 37; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5) Сухорі Олегу Івановичу – площею 0,1409га по вул. О.Кошового, 53, в т.ч.: 

0,10га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд, 0,0409га – для ведення особистого селянського 

господарства; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

6) Конаревій Наталії Сергіївні – площею 0,0139га по вул. Кірова, 12; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

7) Дятлу Юрію Юрієвичу – площею 0,0632га по вул. Шевченка, 11; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

8) Корчак Валентині Леонідівні – площею 0,0100га по вул. Островського, 18; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

9) Школьнік Вероніці Михайлівні – площею 0,0900га по вул. Островського, 

18; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

10) Гороховській Луїзі Павлівні – площею 0,0092га по вул. М.Кривоноса,2/3; 

                 Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

11) Огороднік Тамарі Іванівні – площею 0,1227га по вул. Наливайка, 30, в т.ч.: 

0,10га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд, 0,0227га – для ведення особистого селянського 

господарства;; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

12) Омельченку Дмитру Володимировичу – площею 0,0481га по вул. 

Заводській, 16/2; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

13) Манаєвій Тетяні Володимирівні – площею 0,1059га по вул. 

Твардовського,28, в т.ч.: 0,10га – для будівництва та обслуговування 

житлового будинку,  0,0059га – для ведення особистого селянського 

господарства; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

14) Мельник Тетяні Василівні – площею 0,1892га по вул. Д.Нечая,15, в т.ч.: 

0,10га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд, 0,0892га – для ведення особистого селянського 

господарства; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

15) Бондаревій Валентині Леонідівні – площею 0,0616га по вул. Чкалова,18/27; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

16) Стаднію Ігорю Володимировичу – площею 0,10га по вул. Сагайдачного,1-а 

(Рішення було прийнято на 15 сесії – надати в оренду). Відмовити. 

Запропонувати звернутися до суду на визнання права на спадщину за 

законом на земельну ділянку. 



Для індивідуального гаражного будівництва: 

17) Ожеховському Сергію Івановичу – площею 0,0024га по вул. 

М.Кривоноса,60, бокс №1-А; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

18) Фурману Аркадію Павловичу – площею 0,0023га по вул. М.Кривоноса,60, 

бокс №6,  ряд Б; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

19) Бондарчуку Валерію Юрійовичу – площею 0,0021га по вул. 

М.Кривоноса,60, бокс №388; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

20) Шилінговському Петру Павловичу – площею 0,0023га по вул. 

М.Кривоноса,60, бокс №38-Д; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

21) Мішину Миколі Борисовичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60, 

бокс №13; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

22) Халаїму Петру Васильовичу – площею 0,0023га по вул. М.Кривоноса,60 

бокс №18; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

23) Суконнік Людмилі Іванівні – площею 0,0017га по вул. Р.Люксембург, двір 

будинку №27; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

24) Мельник Аллі Леонідівні – площею 0,0027га по вул. Ж.Революції, двір 

будинку №6; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

25) Гуцалюку Івану Сергійовичу – площею 0,0032га по вул. Петровського, 22, 

бокс №4; 

                   Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

На умовах оренди: 

26) Керницькій Анастасії Володимирівні – площею 0,0030га по вул. Соборній  

для встановлення тимчасової споруди торговельного призначення для 

здійснення підприємницької діяльності на умовах оренди терміном на 3 

роки з встановленням орендної плати в розмірі 12% від нормативної 

грошової оцінки. 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

27) Стаднік Людмилі Антонівні – площею 0,1583га по вул. Козацька,6, в т.ч.: 

0,10га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд, 0,0583га – для ведення особистого селянського 

господарства, на умовах оренди терміном на 3 роки з встановленням 

орендної плати в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки. 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 



28) Стрельчук Наталії Олександрівні – площею 0,1672га по вул. Л.Ратушної,18 

на умовах оренди терміном на 3 роки з встановленням орендної плати у 

розмірі 3% від нормативної грошової оцінки; 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

29) Гарник Нелі Казіміровні – площею 0,1379га по вул. Новоселів,29, в т.ч.: 

0,10га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд, 0,0379га – для ведення особистого селянського 

господарства на умовах оренди терміном на 3 роки з встановленням 

орендної плати у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки. 

                  Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

2. СЛУХАЛИ: заяви громадян про безкоштовну передачу земельних ділянок в 

приватну власність. 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл гр. ____ на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності (оренди)  

на земельну ділянку орієнтовною площею ___га  в м. Бар по вул. _______  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(для індивідуального гаражного будівництва)   наступним громадянам: 

 

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд: 

 

1) Копитко Нелі Іванівні, Копитку Вячеславу Івановичу – площею 0,12га по вул. 

Енгельса,4 на праві спільної сумісної власності, в т.ч.: 0,10га – для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд, 

0,0200га – для ведення особистого селянського господарства; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

2) Боднару Володимиру Макаровичу – площею 0,0600га по вул. 

Б.Хмельницького, 26; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

3) Заїці Лідії Романівні – площею 0,0626га по вул. Димитрова, 32 згідно 

свідоцтва про право на спадщину за законом; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4) Заїці Павлу Івановичу – площею 0,1355га по вул. Молодіжній,27  згідно 

договору купівлі-продажу земельної ділянки; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5) Мірчуку Олексію Павловичу – площею 0,0600га по вул. Ватутіна, 2; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

6) Зажирко Надії Василівні – площею 0,0250га по вул. Територія цукрового 

заводу, 26 кв.5; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

7) Редванській Зінаїді Олександрівні – площею 0,0306га по вул. Першотравнева, 

46; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

8) Перколабі Марії Лаврентіївні – площею 0,10га по вул. Плотинна, 50 згідно 

свідоцтва про право на спадщину; 

             Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 



9) Бакалець Надії Олексіївні – площею 0,0609га по вул. Кірова,17 згідно 

свідоцтва про право на спадщину; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

10) Пєтуховій Світлані Василівні – площею 0,0280га по вул. Пролетарська, 35; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

11) Заіці Тетяні Іванівні,  Заіці Павлу Івановичу, Вдовіній Наталії Павлівні, Заїці 

Роману Павловичу, Заїці Валерію Павловичу – площею 0,0800га по 

вул.Зарічній,40  на праві спільної сумісної власності. 

      Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

12) Вергелес Антоніні Гнатівні – площею 0,0600га по вул. Пролетарська,27; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

13) Войтюк Вірі Володимирівні – площею 0,10га по вул. Плотинна,3 згідно 

рішення суду; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

14) Кушніру Олександру Миколайовичу – площею 0,0156га по вул. Плотинна,3; 

             Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

15) Аксеєву Геннадію Олексійовичу – площею 0,0250га по вул. Стельмаха,4 кв.1; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

16) Рігер Раїсі Олексіївні – площею 0,0200га по вул. Стельмаха,4 кв.2. 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

Для індивідуального гаражного будівництва: 

17) Кицюку Миколі Денисовичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60 бокс 

№114; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

18) Обмоклому Юрію Сергійовичу – площею 0,0058га по вул. Ж.Революції,3-а 

бокс №21 та №23; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

19) Сауляк Тамарі Володимирівні – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60 ряд 

Б бокс №33; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

20) Токарь Раїсі Анатоліївні – площею 0,0024га по вул. Червоноармійська,17 бокс 

№274; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

21) Антонюку Івану Дмитровичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса, 60 ряд 

Д, бокс №5; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

22) Рибальченко Софії Павлівні – площею 0,0025га по вул. М.Кривоноса,60 бокс 

№379; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

23) Новаковському Віктору Лівоновичу – площею 0,0024га по вул. Територія 

цукрового заводу, 40-А, бокс №87; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 



24) Критову Володимиру Дмитровичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60 

ряд Д, бокс №20; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

25) Степанченку Валерію Степановичу – площею 0,0038га по вул. Ж.Революції,3 

бокс №14; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

26) Донцову Авраму Пантіліївичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60 ряд 

А бокс №8; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

27) Котлуш Марії Феодосіївні – площею 0,0024га по вул. Кооперативній,20-а,бокс 

№9; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

28) Панчосі Володимиру Михайловичу – площею 0,0024га по вул. 

М.Кривоноса,60 бокс №116; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

29) Радюкову Петру Дем’яновичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60 

бокс №368; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

30) Луцик Валентині Юріївні – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60 бокс 

№27; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

31) Онуфрійчуку Олегу Ігоровичу – площею 0,0032га по вул. М.Кривоноса, 60, 

бокс №16-а; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

32) Сухоруковій Людмилі Степанівні – площею 0,0041га по вул. М.Кривоноса,60 

бокс №69; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

33) Козяр Євгенії Петрівні – площею 0,0024га по вул. Р.Люксембург, двір 

будинку №21; 

           Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

34) Груздякову Олександру Степановичу – площею 0,0018га по вул. 

Пролетарській, в дворі будинку №30; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

35) Базилєвичу Володимиру Устиновичу – площею 0,0024га по вул. 

Р.Люксембург, в дворі будинку №21. 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

На умовах оренди: 

36) Войцехівському Сергію Сігізмундовичу, Блащуку Миколі Миколайовичу – 

площею 0,0080га по вул. М.Кривоноса,74-а, бокс №1 для індивідуального 

гаражного будівництва; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 



37) Зозулі Олексію Станіславовичу – площею 0,10га по вул. Марата, 30 для 

обслуговування будівель; 

             Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

38) Сапожніку Івану Івановичу – площею 0,0270га по вул. Кірова, 60 для 

городництва; 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

39) Ковалю Миколі Степановичу, Штегеран Ганні Степанівні, Хмелюк Тамарі 

Степанівні – площею 0,0200га по вул. Марата,21  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських споруд на праві спільного 

сумісного користування. 

            Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

3. СЛУХАЛИ: заяви громадян про виділення земельних ділянок  для будівництва 

житлових будинків та гаражів. 

ВИРІШИЛИ:  

1) Включити в списки  щодо виділення земельних ділянок для будівництва                

гаражів наступних громадян: 

- Корнійчука Валерія Віталійовича – під № 279. 

        Голосували: за – одноголосно. Рішення додається 

 

         2) Включити в списки  щодо виділення земельних ділянок для будівництва  

житлового будинку наступних громадян: 

- Лемешову Наталю Вікторівну – під № 700; 

- Душкевича Віктора Павловича – під № 701; 

- Христофор Надію Іванівну – під № 702; 

- Дверницького Юрія Аркадійовича – під №703. 

        Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: заяву гр. Бортнік Катерини Леонідівни про поновлення договору оренди 

землі по вул. Р.Люксембург строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити. 
 

СЛУХАЛИ: заяву Сапожніка Івана Івановича про затвердження рішення №246 від 

04.07.1997р. «Про приватизацію земельних ділянок громадянами м.Бар». 

ВИРІШИЛИ:   Затвердити рішення виконкому  Барської міської ради №246 від 

04.07.1997р. «Про приватизацію земельних ділянок громадянами м.Бар». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

СЛУХАЛИ: заяву Машек Ольги Олегівни про внесення змін в рішення 3 сесії 6 

скликання від 10.12.2010р., а саме: замість прізвища «Таєнчук Ольга Олегівна»  

читати «Машек Ольга Олегівна». 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в рішення сесії. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

СЛУХАЛИ: заяву Томашевського В.В. про внесення змін в рішення 15 сесії 6 

скликання від 29.11.2011р. «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення ТОВ «Меркурій», а саме: замість «10-денного терміну після 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплати за землю» - надати  

розстрочку  платежу «терміном на 1 рік». 

ВИРІШИЛИ: Відмовити, залишити попереднє рішення в силі. 

 



СЛУХАЛИ: заяву Корчинського Петра Гнатовича про надання дозволу на 

подовження земельної ділянки по вул. Фрунзе, 14. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити. 

 

СЛУХАЛИ:  клопотання директора ПрАТ «Барська РБД» Боднар Д.П. про внесення 

змін в договір оренди землі та поновити на новий строк. 

ВИРІШИЛИ:   Надати  ПрАТ «Барська РБД»   земельну ділянку площею 0,8239га в 

м. Бар по вул. Заводська, 10 для виробничих потреб терміном на 3 роки з 

встановленням орендної плати в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

СЛУХАЛИ: звернення Барського ЛВУМГ про скасування рішення 14 сесії 6 

скликання від 14.10.2011р. «Про виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки 

Барському ЛВУМГ»  в зв’язку зі змінами в проекті ПОБ «Модернізація лінійної 

частини МГ «Уренгой-Помари-Ужгород». 

ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення 14 сесії 6 скликання від 14.10.2011р. «Про 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право оренди земельної ділянки Барському ЛВУМГ». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

СЛУХАЛИ: заяву Козловського Віктора Борисовича про внесення змін  в рішення 

12 сесії 6 скликання від 13.07.2011р. «Про поновлення договору оренди земельної 

ділянки» по вул. Калініна в частині площі – замість площею «66,5м
2
» вказати 

площею «97м
2
». 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Залишити без змін 12 сесії міської ради 6 скликання від 13.07.2011р. 

«Про поновлення договору оренди земельної ділянки». 

 

СЛУХАЛИ:  заяву гр. Кухарчука Леонтія Миколайовича про продовження договору 

оренди землі по вул. Соборній, 20. 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл на поновлення договору оренди земельної ділянки 

площею 0,0016га в м. Бар по вул. Соборній, 20 для комерційної діяльності терміном 

на 3 роки з встановленням орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

СЛУХАЛИ: заяву гр. Гуменюк Раїси Іванівни про поновлення рішення 30 сесії 5 

скликання від 24.11.2008р. про виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 40м
2
 для будівництва добудови 

до квартири №5 по вул. Р.Люксембург,32. 

ВИРІШИЛИ:  Відмовити до погодження зі всіма власниками квартир в будинку. 
 

СЛУХАЛИ:  заяву Свіровського Олександра Леонідовича про внесення змін в 

рішення 15 сесії від 29.11.2011р. «Про затвердження проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Свіровському О.Л.», а саме: замість «надати на 

умовах оренди»  надати «у приватну власність». 

ВИРІШИЛИ: Залишити в силі рішення 15 сесії 6 скликання від 29.11.2011р. «Про 

затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Свіровському О.Л.» 
 

СЛУХАЛИ: заяву Гавриша Леоніда Вікторовича про виділення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити.  Не вказано місце розташування земельної ділянки. 



 

СЛУХАЛИ:  заяву Порощук Світлани Сергіївни про надання дозволу на 

виготовлення техдокументації із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право оренди на земельну ділянку площею 40м
2
 для обслуговування 

МАФ, який знаходиться на території цукрового заводу. 

ВИРІШИЛИ:  Відмовити. 

Голосували: за – одноголосно. 
 

СЛУХАЛИ: клопотання СТ «Барчанка» про внесення змін в рішення 7 сесії 6 

скликання від 30.03.2011р. «Про затвердження проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду СТ «Барчанка», а саме: замість «земель 

житлової та громадської забудови» вказати «за рахунок земель промисловості». 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в рішення 7 сесії 6 скликання від 30.03.2011р.    

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

5. СЛУХАЛИ: депутата Левицького С.М. з інформацією про затвердження  проекту 

Порядку погодження розташування на об’єктах благоустрою закладів та об’єктів 

торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг і розваг та проведення ярмарків у 

м. Барі. 

ВИРІШИЛИ: 

1).Затвердити проект Порядку погодження розташування на об’єктах  

благоустрою закладів та об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери 

послуг і розваг та проведення ярмарків у м. Барі (додається). 

2).Затвердити форму бланка заяви, яка надається для отримання погоджень 

розташування на об’єктах благоустрою закладів та об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства, сфери послуг і розваг та проведення ярмарків у м. 

Барі (додається). 

3).Відділу архітектури, будівництва та земельних відносин міської ради з 

прийняттям даного рішення забезпечити прийом звернень суб’єктів 

господарювання та погодження розташування на об’єктах благоустрою 

закладів та об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг і розваг 

та проведення ярмарків у м. Бар за результатами їх розгляду у встановленому 

затвердженим згідно даного рішення Порядку.  

4).Дане рішення набирає чинності з дня його опублікування в місцевих засобах 

масової інформації. 

5).Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міською ради з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального 

господарства та інвестицій. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

6. СЛУХАЛИ: начальника відділу архітектури, будівництва та земельних відносин 

міської ради Зубкову Н.І. про внесення змін в рішення 14 сесії міської ради 6 

скликання від 14.10.2011р. «Про погодження створення об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення» 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни  в рішення 14 сесії міської ради 6 скликання від 

14.10.2011р. «Про погодження створення об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення», виклавши п.1 в наступній редакції:  

  «Погодити створення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення без 

вилучення з користування: 

- Барський орнітологічний заказник – площею 149,1га 

- Барський гідрологічний заказник – площею 81,4га, 

за умови додержання загальних вимог щодо охорони навколишнього природного 

середовища». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 



7. СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Кальмана О.В. про завірення рішень, виданих 

попередніми каденціями і зданих в районний архів,  районним архіваріусом. 

ВИРІШИЛИ:  Всі рішення, видані попередніми каденціями, матеріали по яким 

здано в районний архів, приймати до уваги лише при умові надання відповідних 

документів районним архіваріусом.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

8. СЛУХАЛИ: про розгляд звернення  до прокурора № 1299 від 25.08.2011р. стосовно 

звернення Семеновича О.М. 

ВИРІШИЛИ: Створити комісію для розгляду звернення Семеновича О.М. на 

невиконання протоколу узгоджувальної комісії Барської міської ради по відношенню 

до гр. Покойової Н.Ю. в питанні усунення перешкод в користуванні вулицею 

Плотинна, частину якої вона самовільно захватила при встановленні паркану, та 

облаштування вигрібної ями  без дозволу міської ради та всупереч санітарних норм  в 

м. Бар по вул. Плотинній, 15, в наступному складі: 

Голова комісії: Ставнюк І.М. – голова постійної депутатської комісії з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища; 

Члени комісії:  

- Кальман О.В. – депутат по виборчому округу №1; 

- Гегамян А.В. – депутат по виборчому округу №1; 

- Греськів В.Б. – землевпорядник міста; 

- Подельнюк О.М. – архітектор міста; 

- Левицький С.М. – голова постійної комісії з питань забезпечення законності, 

правопорядку, прав людини, діяльності ЗМІ, оборонної роботи, Регламенту та 

відзначення нагородами. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

9. Головуючий: Згідно Регламенту роботи міської ради 6 скликання пропоную 

провести закриту сесію міської ради з розгляд питань бюджету. Прошу голосувати. 

Голосували: за – одноголосно.  

Головуючий: Інформує голова постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій Хода Є.Г. 

СЛУХАЛИ: про внесення змін до рішення про міський бюджет. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення про міський бюджет:            

1. По загальному фонду: 

 1.1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету: 

По коду 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності»  на суму 11 700,00 грн. 

По коду 13050500 «Орендна плата з фізичних осіб» на суму 7 500,00 грн. 

По коду 18040100 «Збір за провадження торгівельної діяльності (роздрібна 

торгівля), сплачений фізичними особами» на суму 1 500,00 грн. 

По коду 18040600 «Збір за провадження торгівельної діяльності (ресторанне 

господарство), сплачений фізичними особами» на суму 1 300,00 грн. 

По коду 18040700 «Збір за провадження торгівельної діяльності (оптова 

торгівля), сплачений юридичними особами» на суму 1 500,00 грн. 

По коду 21050000 « Плата за розміщення тимчасово вільних коштів» на суму 

36 300,00 грн. 

По коду 21081100 «Адміністративні штрафи  та  інші  санкції»  на  суму  

900,00 грн. 

По коду 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, в тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування» на суму 38 000,00 грн. 

По коду 22090400 «Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням 



закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України» на суму 3 900,00 

грн. 

Всього збільшити доходи на суму 102 600,00 грн. 

1.2. Зменшити доходи загального фонду міського бюджету: 

По коду 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету на суму 1 500,00 

грн. 

По коду 31010200 «Кошти від реалізації безхазяйного, знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи 

дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі» на 

суму 1 100,00 грн. 

 Всього зменшити доходи на суму 2 600,00 грн. 

1.3. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету за рахунок 

додаткових надходжень за 11 місяців 2011 року: 

По КФК 100103 «Дотація ЖКГ» по КЕКВ:1310 «Субсидії і поточні 

трансферти підприємствам» на Барському ККП в сумі 30 000,00 грн. ( на покриття 

між тарифних розривів). 

По КФК 100203 «Благоустрій міст» по КЕКВ:1310 «Субсидії і поточні 

трансферти підприємствам» на КП «Бар-благоустрій» сумі 60 000,00 грн.  

По КФК 120201 «Періодичні видання» по КЕКВ:1310 «Субсидії і поточні 

трансферти підприємствам» на редакцію газети «Барчани» в сумі 10 000,00 грн. 

 Всього збільшити видатки на 100000,00 грн. 

1.4. По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» перенести 

асигнування з КЕКВ:1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» на КЕКВ:1172 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку» в сумі 155,00 грн.  

1.5. По КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» :  

Зняти асигнування з : 

 - КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 76 386,00 грн. 

- КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» на суму  44 270,00 грн. 

Направити асигнування на: 

- КЕКВ 1133 «Продукти харчування» на суму  22 270,00 грн. 

- КЕКВ 1164 «Оплата газопостачання» на суму 87 386,00 грн. 

- КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» 11 000,00 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

СЛУХАЛИ: Мандрику М.І., який вніс пропозицію п.1-3 залишити проголосувати 

його під час розгляду питання по комунальних підприємствах. 

10. СЛУХАЛИ: заяви  громадян про звільнення від плати або зменшення розміру плати 

за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста. 

ВИРІШИЛИ:  

1) Звільнити з 01.01.2012р. Гуцол Таїсію Петрівну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №1 – доньки 

Гуцол Вікторія та Гуцол Лілія, як багатодітну сім’ю. 

2) Звільнити з 01.01.2012р. Рипулу Аллу Борисівну на 50% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – донька 

Рипула Марія Віталіївна, як багатодітну сім’ю. 

3) Звільнити з 01.01.2012р. Медведєву Інну Петрівну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №8 – син 

Медведєв Дмитро та донька Медведєва Владислава, як багатодітну  

 



      сім’ю. 

4) Звільнити з 01.01.2012р. Неприлюк Оксану Леонідівну на 50% від плати 

за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – син 

Неприлюк Владислав, як багатодітну сім’ю. 

5) Звільнити з 01.01.2012р. Саврацьку Олену Юріївну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №3 – син 

Саврацький Євгеній та донька Саврацька Марія, як багатодітну сім’ю. 

6) Звільнити з 01.01.2012р. Солодовник Наталію Анатоліївну на 50% від 

плати за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №7 – 

син Солодовник Олег, як багатодітну сім’ю.  

7) Звільнити з 01.01.2012р. Мазур Наталію Василівну на 50% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №__ – син 

Мазур Валерій, як багатодітну сім’ю. 

8) Звільнити з 01.01.2012р. Данильченко Ольгу Миколаївну на 50% від 

плати за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №2 – син 

Данильченко Олексій, доньки Данильченко Вероніка та  Данильченко 

Анастасія, як багатодітну сім’ю. 

9) Звільнити з 01.01.2012р. Назаревич Людмилу Анатоліївну на 50% від 

плати за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №7 – 

доньки Янкова Марія та Янкова Меланія, як багатодітну сім’ю. 

10) Звільнити з 01.01.2012р. Берт Марію Йосипівну на 50% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – донька 

Берт Антоніна, як багатодітну сім’ю. 

11) Звільнити з 01.01.2012р. Піддубчак Вікторію Леонідівну на 50% від 

плати за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – 

донька Піддубчак Яна, як багатодітну сім’ю. 

12) Звільнити з 01.01.2012р. Матвієнко Марію Іванівну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №8 – доньки 

Матвієнко Анастасія та Матвієнко Мирослава, як багатодітну сім’ю. 

13) Звільнити з 01.01.2012р. Зелеську Зорину Миколаївну на 100% від плати 

за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – 

Павленко Василь Миколайовичу, як дитину, яка перебуває під опікою. 

14) Звільнити з 01.01.2012р. Бар’янова Олексія Олександровича  на 100% від 

плати за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №7 –

Короткова Катерина Віталіївна, як дитину, яка перебуває під опікою. 

15) Звільнити з 01.01.2012р. Хмельовську Тетяну Миколаївну на 100% від 

плати за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – 

донька Хмельовська Аліна, як потерпілу сім’ю внаслідок аварії на ЧАЕС. 

16) Звільнити з 01.01.2012р. Шутко Світлану Василівну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №8 – син Шутко 

Анатолій В’ячеславович, донька Шутко Маргарита, як багатодітну сім’ю. 

17) Звільнити з 01.01.2012р. Левицьку Ірину Анатоліївну на 50% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №3 – син 

Левицький Володимир, як багатодітну сім’ю. 

18) Звільнити з 01.01.2012р. Кугай-Пархонюк Катерину Сергіївну на 50% від 

плати за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №8 – 

доньки Пархонюк Анна та Юліана, як багатодітну сім’ю. 

19) Звільнити з 01.01.2012р. Антонюк Тетяну Петрівну на 50% від плати за 

      харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №8 – сини         

Антонюк Іван та Михайло, як багатодітну сім’ю. 

20) Звільнити з 01.01.2012р. Коваль Людмилу Дмитрівну на 50% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №2 – донька 

Сауляк Дар’я Миколаївна, як багатодітну сім’ю. 



 

21) Звільнити з 01.01.2012р. Чазову Ярославу Іванівну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №3 – сини Чазов 

Петро та Павло, як багатодітну сім’ю. 

22) Звільнити з 01.01.2012р. Кирилюк Людмилу Пилипівну на 50% від плати 

за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – син 

Кирилюк Андрій Сергійович, як багатодітну сім’ю. 

23) Звільнити з 01.01.2012р. В’юна Олександра Валерійовича на 50% від 

плати за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №3 – 

сини В’юн Максим та Вадим, як багатодітну сім’ю. 

24) Звільнити з 01.01.2012р. Іващенко Юлію Станіславівну на 50% від плати 

за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №3 – донька 

Іващенко Дарина, як багатодітну сім’ю. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

11. СЛУХАЛИ: про внесення змін до рішення 15 сесії 6 скликання від 29.11.2011р.  

«Про надання згоди на списання автомобіля». 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в рішення 15 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

29.11.2011р. «Про надання згоди на списання автомобіля»,  виклавши його в 

наступній редакції: 

   «Надати згоду Барському міському центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» на передачу автомобіля 

ГАЗ-31029, державний номер АВ 8073-ВН,  1996року випуску на баланс КП «Бар-

благоустрій». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

12. СЛУХАЛИ: клопотання Бартеплокомуненерго про звільнення від сплати судового 

збору. 

ВИРІШИЛИ: Звільнити КПТМ «Бартеплокомуненерго» від сплати судового збору в 

сумі 3900 грн. при подачі позовних заяв до Барського районного суду. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

13. СЛУХАЛИ: в. о. головного редактора газети «Барчани» Подоляна А.О., який 

повідомив про тяжкий фінансовий стан газети, що зроблено з метою збільшення 

передплати і покращення випуску газети. 

ВИСТУПИЛИ:  

- Левицький С.М., який повідомив про те, що на сесію слід винести питання 

про затвердження головного редактора. Також запропонував розробити 

програму підтримки газети, адже це газета міської ради. Слід більш серйозно 

готувати друковані матеріали, особливо регуляторні акти. Пропоную вивчити 

питання щодо чисельності працівників, необхідної кількості коштів для 

утримання газети на наступний рік. 

- Хода Є.Г.: При заснуванні газети і в перші роки штат газети складав 3 

чоловіки: редактор Левицький С.М., працівник редакції Меснянкін Є.Й. та 0,5 

ставки бухгалтера. Чому тепер працює 5 чоловік? 

- Мандрика М.І.: Наскільки я пам’ятаю, минулого разу вирішували питання про 

випуск вкладиша в районну газету, чи вивчалося це питання? 

- Дзісь О.І.: Всі ці питання не обговорювалися і не вивчалися – це питання 

тепер стало нагальне. 

- Хода Є.Г.: Пропоную виділити кошти міській газеті 10 тис грн. 

ВИРІШИЛИ: виділити кошти міській газеті «Барчани» - 10 тис грн. 

Голосували: за – одноголосно. 

 

 



 

14. Головуючий: Переходимо до питання виділення коштів на комбінат комунальних 

підприємств та КП «Бар-благоустрій».  Є пропозиція з даного питання заслухати 

Зеленську З.М., Гвоздяра Ю.В., Крикливого Є.Л., Стуса В.Л. 

ВИСТУПИЛИ:  

- Зеленська З.М.: Питання створення підприємства КП «Бар-благоустрій» 

виникло з тих об’єктивних причин, що об’єднання двох зовсім різних 

комунальних підприємств – комбінат комунальних підприємств та 

будинкоуправління, було недоцільно і призвело до погіршення надання 

послуг та накопичення боргів. Тільки прагнення привести у відповідність до 

виконання вимог підприємством по дотриманню санітарного стану в місті 

було бажання створити КП «Бар-благоустрій». Чому знову виникли борги у 

ККП – це невідповідність квартплати і надання послуг до сьогодення. Також 

повідомила про фінансово-економічну складову при розрахунку тарифів і 

наданні послуг. 

- Гвоздяр Ю.В.: На даний момент КП «Бар-благоустрій» займається тією 

роботою, чим займався комбінат комунальних підприємств до об’єднання з 

будинкоуправлінням, тобто ККП залишився житловий сектор. КП «Бар-

благоустрій» сьогодні займається в основному вивезенням сміття, надання 

послуг по санітарній очистці мста, а комбінат комунальних підприємств в 

основному займається обслуговуванням будинків. Перша помилка 

керівництва ККП в тім, що останній раз тарифи затверджувалися в 2006 році, 

коли виросли ціни на енергоносії, заробітну плату в 3-4 рази. І тому слід 

вирішити питання приведення у відповідність плату за послуги, яке надає 

будинкоуправління.  Ситуація у нас непроста і є над чим працювати. 

- Депутат Кальман О.В.: Я розумію прагнення керівництва ККП і деяких 

депутатів, щоб ми не піднімали ціни, а міська рада платитиме міжтарифні 

розриви. Люди, які живуть в багатоквартирних будинках, які обслуговує ККП, 

і не хочуть платити квартплату по нових тарифах, то їм держава дає шанс 

створити ОСББ. Якщо вони хочуть бути на балансі ККП, то комбінат повинен 

їм надавати стільки послуг, за які послуги вони готові заплатити. І давайте 

будемо справедливими  депутатами - однаково відноситися як до громадян, 

які живуть в приватних будинках, так і до тих, які живуть в багатоквартирних  

будинках. Щодо роботи керівництва ККП, то є як позитивні моменти так і 

прорахунки. А що стосується моментів поділу майна і техніки, то залишіть це 

питання керівникам комунальних підприємств.  

- Стус В.Л.: З часу, з якого я працюю (7 грудня 2011р) хочу сказати, що є багато 

проблем і багато невідповідностей. Скажу, що техніка, на якій ми працюємо, 

не те що застаріла, а плачевна і потребує відповідного ремонту. Потрібно 

налагодити систему вивозу сміття, відпрацювати відповідальність як 

працівників підприємства так і жителів міста. Слід вивчити питання 

взаєморозрахунків, переукласти угоди про вивезення сміття . 

- Депутат Демченко О.П.: Хочу сказати, щоб ми розглядали питання підняття 

тарифів у комплексі, щоб ціна відповідала якості. От ми в нашому під’їзді 

ремонт робили самі, так як не було допомоги з ККП. 

- депутат Терлецький А.П.: Я згоден, що ми повинні працювати згідно тих 

коштів, на які ми надаємо послуги і за що нам платять. 

- депутат Левицький С.М.: Прошу поставити питання, щоб громадяни 

виконували Правила благоустрою. 

Головуючий: Ставлю на голосування питання про виділення коштів на КП «Бар-

благоустрій» у сумі 60 тис.грн. та 30 тис.грн. – на ККП. 

ВИРІШИЛИ: виділити коштів на КП «Бар-благоустрій» у сумі 60 тис.грн. та 30 

тис.грн. – на ККП. 



Голосували: за – одноголосно.  
15. СЛУХАЛИ: начальника відділу правового та соціального забезпечення міської ради 

Логінову Л.Г. з інформацією щодо прийняття рішення про ставки орендної плати, 

про те, що вже два місяці, як був прийнятий закон щодо орендної плати бюджетних 

установ, тому є пропозиція з 01 січня 2012 року привести у відповідність орендну 

плату бюджетних установ до нового закону. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: з 01 січня 2012 року привести у відповідність орендну плату 

бюджетних установ до нового закону.  
 

16. СЛУХАЛИ: начальника відділу правового та соціального забезпечення  міської ради 

Логінову Л.Г. про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Барської міської ради 6 скликання на 2012 рік. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Барської міської ради 6 скликання на 2012 рік. 

 

17. СЛУХАЛИ: начальника відділу правового та соціального забезпечення  міської ради 

Логінову Л.Г. про встановлення єдиного податку та ставки єдиного податку для І та 

ІІ груп платників єдиного податку. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити положення про порядок справляння єдиного податку та 

ставки єдиного податку для І та ІІ груп платників єдиного податку. 
 

Головуючий: Порядок денний 16 сесії вичерпаний. Які будуть зауваження та пропозиції 

стосовно проведення сесії? Немає. Пропоную завершити роботу 16 сесії міської ради від 

19.12.2011р. 

Голосували: «ЗА» -  23чол. 

ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 16 сесії міської ради 6 скликання від 19.12.2011р. 

Звучить Гімн України. 

 

Міський голова                                                                            О.І. Дзісь 

 

Секретар сесії                                                                                Г.В. Педос 


