УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
============================================================
ПРОТОКОЛ
28.04.2016 року

6 сесія 7 скликання

Всього депутатів

26

Присутніх на сесії

19 депутатів

Голова ради

В. Ящук

Секретар

Н. Чигрин

Запрошені: Бондаренко О.Г. – голова Іллінецької міської виборчої комісії.
ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал
2016 року.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
2. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
3. Про виділення матеріальної допомоги.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
4. Про передачу основних засобів та інших матеріалів.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
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5. Про погодження змін до штатних розписів ДНЗ № 1 «Сонечко» та ДНЗ
№ 5 «Колосок».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
6. Про затвердження Положення про постійні комісії Іллінецької міської
ради сьомого скликання.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
7. Про надання частини щорічної основної відпустки Іллінецькому
міському голові Ящуку В.М.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
8. Про затвердження штатного розпису апарату міської ради та її
виконавчих органів.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
9. Про передачу у приватну власність житла.
Інформує Роїк Ю.П. – начальник відділу містобудування та
землевпорядкування.
10. Про схвалення проекту рішення «Про добровільне об’єднання
громад».
Інформує Дмитрик О.В. – перший заступник міського голови.
11. Про уповноваженого представника з питань добровільного об’єднання
громад.
Інформує Дмитрик О.В. – перший заступник міського голови.
12. Земельні питання.
Інформує Новіков А.М. – землевпорядник міської ради.
13. Різне.
Сесію відкрив міський голова Ящук Володимир Миколайович.
Шановні депутати і запрошені!
Із 26 обраних депутатів Іллінецької міської ради 7 скликання на шосту сесію
міської ради прибуло 19 депутатів, відсутніх 7 депутатів.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Наша сесія є правомочною. А тому дозвольте шосту
сесію міської ради 7 скликання вважати відкритою.
Прозвучав гімн України.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: А зараз слово для інформації надається голові міської
виборчої комісії Бондаренку Олегу Георгійовичу.
Бондаренко О.Г. зачитав постанову Іллінецької міської виборчої комісії № 29
від 13.04.2016 року про зняття повноважень депутата Іллінецької міської ради
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Херовимчука О.М., в зв’язку зі смертю обрання депутатом Іллінецької міської
ради Задорожного М.М., а ще постанову Іллінецької міської виборчої комісії
№ 30 від 13.04.2016 року про реєстрацію депутатом Іллінецької міської ради
Задорожного М.М.
Міський голова Ящук В.М привітав міського депутата Задорожного Максима
Миколайовича, побажав йому успіхів, плідної праці, та вручив нагрудний знак
депутата міської ради.
Присутніх депутатів на сесії – 20.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! Нам необхідно прийняти порядок
денний шостої сесії міської ради. Запропонований порядок денний вам
розданий.
Є пропозиція порядок денний прийняти за основу.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» запропонований порядок денний 6 сесії 7 скликання проголосували всі
присутні депутати (всього 20 чол.). «Проти», «Утримались» - немає.
Рішення прийнято.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть доповнення щодо порядку
денного?
Секретар міської ради Чигрин Н.А запропонувала включити додатково до
порядку денного слідуючі питання:
1.Про надання частини щорічної основної відпустки Іллінецькому міському
голові Ящуку В.М.
2.Про затвердження штатного розпису апарату міської ради та її виконавчих
органів.
3.Про передачу у приватну власність житла.
4.Про схвалення проекту рішення «Про добровільне об’єднання громад».
5.Про уповноваженого представника з питань добровільного об’єднання
громад.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Є пропозиція включити до порядку денного
запропоновані питання.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» включення додатково до порядку денного запропонованих питань
проголосували всі присутні депутати (всього 20 чол.)
Рішення прийнято.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Ставлю на голосування питання щодо затвердження
порядку денного із змінами та доповненнями.
Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому із змінами та доповненнями,
прошу голосувати. Хто проти? Утримався?
«За» затвердження порядку денного в цілому із змінами та доповненнями
проголосували всі присутні депутати (всього 20 чол.)
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Рішення прийнято.
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1
квартал 2016 року.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду першого питання порядку
денного «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал
2016 року».
Інформує Івашківська Т. М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради (інформація додається).
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення зі змінами.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення зі змінами проголосували всі присутні депутати
(всього 20 чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1
квартал 2016 року» (додається).
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік».
Інформує Івашківська Т. М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення, запитання?
ВИСТУПИЛИ: Міський депутат Дядя В.А.: «Хочу зазначити про раціональне
використання коштів. 15 тисяч гривень на білборди - це багато. Можливо краще
ці кошти віддати дітям.»
Міський депутат Мухіна С.О.: «Я і мої колеги, дивлячись на вітання, які
розміщені на бігбордах, отримуємо задоволення. Це потрібно.»
Міський депутат Кесарчук М.І.: «Постійна комісія розглянула дане питання і
рекомендує.»
Міський депутат Гулеватенко Н.С.: «По рятувальній станції – чому знімаємо
кошти, потрібно провести благоустрій пляжу.»
Івашківська Т.М.: «Це тимчасово».
Міський депутат Дядя В.А.: «Рятування на водах. Нічого не зробили, не
придбали, тільки старі човни.»
Міський голова Ящук В.А.: «Приймайте рішення, і виділимо кошти. Сьогодні
є людина по договору, яка слідкує за порядком.»
Міський депутат Купрій І.І.: «60 тисяч гривень на що?»
Івашківська Т.М.: «Це на дороги, на щебінь.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
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Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік»
(додається).
3.СЛУХАЛИ: Про виділення матеріальної допомоги.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про виділення матеріальної допомоги».
Інформує Івашківська Т. М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
Міський депутат Задорожний М.М. читає заяву: «Відповідно до ст. 28 Закону
України «Про запобігання корупції», ст. 59 1 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 12-1 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», повідомляю Вам, що при розгляді питання про
виділення матеріальної допомоги за заявою громадянки Задорожної Юлії
Анатоліївни про виділення їй матеріальної допомоги виникає конфлікт
інтересів, оскільки вона є моєю колишньою дружиною. Врегулювання
конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом неучасті у голосуванні.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосувало 19 присутніх депутатів, «Проти»,
«Утримались» - немає. Задорожний М.М. – участі в голосуванні не приймав.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про виділення матеріальної допомоги» (додається).
4.СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів та інших матеріалів.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про передачу основних засобів та інших матеріалів».
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
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«Про передачу основних засобів та інших матеріалів»
(додається).
5.СЛУХАЛИ: Про погодження змін до штатних розписів ДНЗ № 1 «Сонечко» та
ДНЗ № 5 «Колосок».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про погодження змін до штатних розписів ДНЗ № 1 «Сонечко» та
ДНЗ № 5 «Колосок».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про погодження змін до штатних розписів ДНЗ № 1 «Сонечко»
та ДНЗ № 5 «Колосок» (додається).
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії Іллінецької
міської ради сьомого скликання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про затвердження Положення про постійні комісії Іллінецької міської
ради сьомого скликання».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення, запитання?
ВИСТУПИЛИ: Міський депутат Снігир А.В.: «Чому в підпункті 4.4. пункту 4
сказано, що постійна комісія Іллінецької міської ради з питань
сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього середовища повинна готувати проект міського
бюджету?»
Масненька І.В.: «Там написано, що попередньо розглядає проект міського
бюджету.»
Міський депутат Дядя В.А.: «В підпункті 1.10. пункту 1 сказано «Засідання
постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на
два місяці…». Пропоную таку поправку «в міру необхідності, але не рідше ніж
перед кожною сесією.»
Міський депутат Кесарчук М.І.: «Є написано «в міру необхідності.»
Міський депутат Дядя В.А.: «Поставте на голосування поправку, яку я вніс.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Ставлю на голосування поправку міського депутата Дяді
В.А. «в міру необхідності, але не рідше ніж перед кожною сесією.»
Хто за? Хто проти? Утримався?
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«За» проголосувало 7 присутніх депутатів, «Проти» - 9, «Утримались» - 3, не
голосували – 1. Поправка Дяді В.А. не прийнята.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо більше зауважень немає, ставлю на голосування
даний проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження Положення про постійні комісії Іллінецької
міської ради сьомого скликання» (додається).
7.СЛУХАЛИ: Про надання частини щорічної основної відпустки Іллінецькому
міському голові Ящуку В.М.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про надання частини щорічної основної відпустки Іллінецькому
міському голові Ящуку В.М».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання частини щорічної основної відпустки
Іллінецькому міському голові Ящуку В.М» (додається).
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису апарату міської ради та її
виконавчих органів.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про затвердження штатного розпису апарату міської ради та її
виконавчих органів».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували 19 присутніх депутатів, «Проти» немає, «Утримались» - 1. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження штатного розпису апарату міської ради та її
виконавчих органів» (додається).
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9.СЛУХАЛИ: Про передачу у приватну власність житла.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про передачу у приватну власність житла».
Інформує Роїк Ю.П. – начальник відділу містобудування та
землевпорядкування.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про передачу у приватну власність житла» (додається).
10.СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення «Про добровільне об’єднання
громад».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про схвалення проекту рішення «Про добровільне об’єднання
громад».
Інформує Дмитрик О.В. – перший заступник міського голови.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про схвалення проекту рішення «Про добровільне об’єднання
громад» (додається).
11.СЛУХАЛИ: Про уповноваженого представника з питань добровільного
об’єднання громад.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про уповноваженого представника з питань добровільного об’єднання
громад».
Інформує Дмитрик О.В. – перший заступник міського голови.
В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
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«Про уповноваженого представника з питань добровільного
об’єднання громад» (додається).
12.МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду земельних питань порядку
денного.
ІНФОРМУЄ Новіков А.М. – землевпорядник міської ради.
сесій міської ради з питань
12.1.СЛУХАЛИ: Про скасування рішень
приватизації земельних ділянок гр. Лібішевській С.К.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про скасування рішень сесій міської ради з питань
приватизації земельних ділянок гр. Лібішевській С.К.»
(додається).
12.2.СЛУХАЛИ: Про припинення громадянам права користування земельними
ділянками на умовах оренди.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про припинення громадянам права користування земельними
ділянками на умовах оренди» (додається).
12.3.СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до п. 2 рішення 23 сесії Іллінецької
міської ради 6 скликання від 08.01.2013 року «Про внесення змін та
затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності і спільної сумісної власності на
земельні ділянки громадянам».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
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Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення доповнення до п. 2 рішення 23 сесії Іллінецької
міської ради 6 скликання від 08.01.2013 року «Про внесення змін
та затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право власності і
спільної сумісної власності на земельні ділянки громадянам»
(додається).
12.4.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) гр. Калугіній О.М. для передачі у власність.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) гр. Калугіній О.М. для передачі
у власність» (додається).
12.5.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність громадянам.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність
громадянам» (додається).
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12.6.СЛУХАЛИ: Про надання згоди ФОП Сташевській З.В. на передачу в
суборенду земельної ділянки ФОП Шапшай Л.О.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання згоди ФОП Сташевській З.В. на передачу в
суборенду земельної ділянки ФОП Шапшай Л.О.» (додається).
12.7.СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду земельних ділянок громадянам.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про передачу в оренду земельних ділянок громадянам»
(додається).
12.8.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості)» (додається).
12.9.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в комунальну власність Іллінецької міської ради.
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 20
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в комунальну власність
Іллінецької міської ради» (додається).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до різного.
13. РІЗНЕ.
13.1. Міський депутат Дядя В.А.: «До мене через фейсбук звернулись жителі
міста відносно пам’ятника чекістам біля військомату.»
Перший заступник міського голови Дмитрик О.В.: «Це питання вивчалось,
там захоронений червоноармієць, це могила, не можна чіпати.»
13.2. Міський депутат Бояренко О.І.: «Жителі вулиць, прилеглих до фірми
«Люстдорф» цікавляться чому немає фірмового магазину, де б продавали
молочну продукцію, яку вони виробляють?»
Міський голова Ящук В.М.: «Будемо ставити таке питання перед
керівництвом заводу.»
13.3. Міський депутат Шумник Н.С.: «Біля будинку по вулиці Польова,10
багато безпритульних котів, дві людини їх годують, жителі проти, просять
прийняти міри.»
13.4. Міський депутат Пляшко І.С.: «Прохання встановити зупинку в
мікрорайоні «Варварівка» біля адмінприміщення СТОВ ім.. Шевченка.»
13.5. Міський депутат Купрій І.І.: «Жителі вулиці Залізнодорожна жаліються на
незадовільний стан дороги, на куряву, яка постійно супроводжує рух
автомашин.»
Міський голова: «Це не наша дорога, ремонт цієї дороги буде проводити
підприємство Дацюка.»
13.6.Міський депутат Снігир А.В.: «Сьогодні в центрі міста після встановлення
шлагбаума дев’ять автомашин стоять постійно в центрі. Чому одним можна, а
іншим ні? Люди цікавляться.»
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Міський голова: «Сьогодні за цим здійснює контроль Бартков О.Є.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати!
Порядок денний шостої сесії міської ради сьомого скликання вичерпаний. У
кого є зауваження до ведення сесії? Немає?
Хто має слово для довідок? Немає?
Дозвольте шосту сесію міської ради сьомого скликання вважати закритою.
(Гімн України)

Міський голова

В. Ящук
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