УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
============================================================
ПРОТОКОЛ
18.08.2016 року

11 сесія 7 скликання

Всього депутатів

26

Присутніх на сесії

17 депутатів

Голова ради

В. Ящук

Секретар

Н. Чигрин

ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І
півріччя 2016 року.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансовоекономічного відділу міської ради.
2. Про внесення змін до міського бюджету.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансовоекономічного відділу міської ради.
3. Про виділення матеріальної допомоги.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансовоекономічного відділу міської ради.
4. Про оформлення права комунальної власності на громадські будинки
за територіальною громадою м.Іллінці в особі Іллінецької міської ради.
Інформує Новіков А.М. – землевпорядник міської ради.
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5. Про передачу у приватну власність житла.
Інформує Чигрин Н.А. – секретар ради.
6. Про звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України про
повернення пільгової ціни на газ, невідкладне скасування рішення
стосовно підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для
населення та відновлення допомоги по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку.
Інформує Чигрин Н.А. – секретар ради.
7. Про погодження змін до штатного розпису ДНЗ № 2 «Пролісок».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
8. Про затвердження Положення про тендерний комітет Іллінецької
міської ради та створення тендерного комітету для організації та
проведення процедур закупівель.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
9. Про передачу основних засобів та інших матеріалів.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансовоекономічного відділу міської ради.
10. Про погодження оплати послуг з обслуговування поховання загиблого
учасника АТО Небожака С.Д.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
11. Про виділення коштів для виготовлення інформаційного стенду.
Інформує Чигрин Н.А. – секретар ради.
12. Земельні питання.
Інформує Новіков А.М. – землевпорядник міської ради.
Сесію відкрив міський голова Ящук Володимир Миколайович.
Шановні депутати і запрошені!
Із 26 обраних депутатів Іллінецької міської ради 7 скликання на одинадцяту
сесію міської ради прибуло 17 депутатів, відсутніх 9 депутатів.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Наша сесія є правомочною. А тому дозвольте одинадцяту
сесію міської ради 7 скликання вважати відкритою.
Прозвучав гімн України.
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! Нам необхідно прийняти порядок
денний одинадцятої сесії міської ради. Запропонований порядок денний вам
розданий.
Є пропозиція порядок денний прийняти за основу.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» запропонований порядок денний 11 сесії 7 скликання проголосували всі
присутні депутати (всього 17 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 оформлення права комунальної власності на громадські будинки за
територіальною громадою м.Іллінці в особі Іллінецької міської ради.
2.Про передачу у приватну власність житла.
3.Про звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України про
повернення пільгової ціни на газ, невідкладне скасування рішення стосовно
підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та
відновлення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку.
4.Про погодження змін до штатного розпису ДНЗ № 2 «Пролісок».
5. Про затвердження Положення про тендерний комітет Іллінецької міської
ради та створення тендерного комітету для організації та проведення процедур
закупівель.
6.Про передачу основних засобів та інших матеріалів.
7.Про виділення коштів для виготовлення інформаційного стенду.
Міський депутат Камінський М.А. вніс пропозицію включити додатково до
порядку денного питання «Про погодження оплати послуг з обслуговування
поховання загиблого учасника АТО Небожака С.Д.».
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 17 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 17 чол.)
Рішення прийнято.
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1.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І
півріччя 2016 року.
Івашківська Т.М. - начальник фінансово - економічного відділу міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду першого питання порядку
денного «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І
півріччя 2016 року».
Інформує Дмитрик О. В. – перший заступник міського голови.
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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І
півріччя 2016 року» (додається).
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про внесення змін до міського бюджету».
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово - економічного відділу
міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Міський голова Ящук В.М. розповів присутнім про те, що буде
проведено асфальтування вулиці Залізнодорожна за державний кошт, а ми
виділяємо тільки 20 тисяч гривень на паливно – мастильні засоби для заправки
автомашин.
Міський депутат Пастух Ю.А.: «Чи зможемо пред’явити комусь претензії по
якості дорожнього покриття.»
Міський голова: «Роботи буде проводити автодор, до нього всі претензії.»
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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення змін до міського бюджету» (додається).
3.СЛУХАЛИ: Про виділення матеріальної допомоги.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про виділення матеріальної допомоги».
4

Інформує Івашківська Т.М. – начальник фінансово – економічного відділу
міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
ВИСТУПИЛИ: Чигрин Н.А. внесла пропозицію додати до даного проекту
рішення ще дві заяви важкохворих громадян: Свинара О.М. та Підлісняк Н.П.
по 1500 гривень.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Якщо зауважень немає, ставлю на голосування даний
проект рішення з доповненням.
Хто за? Хто проти? Утримався?
«За» даний проект рішення з доповненням проголосували всі присутні депутати
(всього 17 чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про виділення матеріальної допомоги» (додається).
4.СЛУХАЛИ: Про оформлення права комунальної власності на громадські
будинки за територіальною громадою м.Іллінці в особі Іллінецької міської
ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про оформлення права комунальної власності на громадські будинки
за територіальною громадою м.Іллінці в особі Іллінецької міської ради».
Інформує Новіков А.М. – землевпорядник міської ради.
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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про оформлення права комунальної власності на громадські
будинки за територіальною громадою м.Іллінці в особі
Іллінецької міської ради» (додається).
5.СЛУХАЛИ: Про передачу у приватну власність житла.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про передачу у приватну власність житла».
Інформує Чигрин Н.А. – секретар ради.
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?
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«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про передачу у приватну власність житла» (додається).
6.СЛУХАЛИ: Про звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України
про повернення пільгової ціни на газ, невідкладне скасування рішення
стосовно підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та
відновлення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України про
повернення пільгової ціни на газ, невідкладне скасування рішення
стосовно
підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та
відновлення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку».
Інформує Чигрин Н.А. – секретар ради.
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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів
України про повернення пільгової ціни на газ, невідкладне
скасування рішення стосовно підвищення тарифів на житловокомунальні послуги для населення та відновлення допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку»
(додається).
7.СЛУХАЛИ: Про погодження змін до штатного розпису ДНЗ № 2 «Пролісок».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про погодження змін до штатного розпису ДНЗ № 2 «Пролісок».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ:

Рішення
«Про погодження змін до штатного розпису ДНЗ № 2
«Пролісок» (додається).

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про тендерний комітет Іллінецької
міської ради та створення тендерного комітету для організації та проведення
процедур закупівель.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про затвердження Положення про тендерний комітет Іллінецької
міської ради та створення тендерного комітету для організації та проведення
процедур закупівель».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження Положення про тендерний комітет
Іллінецької міської ради та створення тендерного комітету для
організації та проведення процедур закупівель» (додається).
9.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.
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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про передачу основних засобів та інших матеріалів»
(додається).
10.СЛУХАЛИ: Про погодження оплати послуг з обслуговування поховання
загиблого учасника АТО Небожака С.Д.
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МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про погодження оплати послуг з обслуговування поховання загиблого
учасника АТО Небожака С.Д.».
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про погодження оплати послуг з обслуговування поховання
загиблого учасника АТО Небожака С.Д.» (додається).
11.СЛУХАЛИ: Про виділення коштів для виготовлення інформаційного стенду.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного «Про виділення коштів для виготовлення інформаційного стенду».
Інформує Чигрин Н.А. – секретар ради.
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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про виділення коштів для виготовлення інформаційного
стенду» (додається).
12.МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до розгляду земельних питань порядку
денного.
ІНФОРМУЄ Новіков А.М. – землевпорядник міської ради.
12.1.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Бойванюк К.М.
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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
8

ВИРІШИЛИ:

Рішення
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки, що перебуває у власності гр.
Бойванюк К.М.» (додається).

12.2. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для передачі 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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну власність
громадянам» (додається).
12.3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до п. 2 рішення 10 сесії 7скликання від
05.07.2016 року «Про розгляд заяв Бульби Т.Ю. та Кирилюк Г.В.».
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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення змін до п. 2 рішення 10 сесії 7скликання від
05.07.2016 року «Про розгляд заяв Бульби Т.Ю. та
Кирилюк Г.В.» (додається).
12.4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) громадянам 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?
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«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 17
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) громадянам для передачі у
власність» (додається).
12.5. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) що знаходиться в комунальній власності Іллінецької міської ради.
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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) що знаходиться в комунальній власності Іллінецької
міської ради» (додається).
12.6. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Желіховської Є.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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки, що перебуває у власності гр.
Желіховської Є.К.» (додається).
12.7. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) громадянам.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: В кого будуть які пропозиції щодо даного проекту
рішення, запитання?
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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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) громадянам» (додається).
12.8. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельними ділянками
на умовах оренди 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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про припинення права користування земельними ділянками на
умовах оренди громадянам» (додається).
12.9. 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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про передачу в оренду земельних ділянок громадянам»
(додається).
12.10 .СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди землі з громадянами.
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 17
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ:

Рішення
«Про розірвання договору оренди землі з громадянами»
(додається).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до різного.
13. РІЗНЕ.
13.1. Міський депутат Шумник Н.С.: «Потрібно прийняти міри до громадян, які
спалюють сміття.»
Міський депутат Пастух Ю.А.: «Прохання скосити бур’яни по вулиці
Вільшанська».
Міський голова подякував депутатам за пророблену, плідну роботу, побажав
всім успіхів, побажав перемоги на місцевих виборах до об’єднаної громади 28
серпня.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати!
Порядок денний одинадцятої сесії міської ради сьомого скликання
вичерпаний.
У кого є зауваження до ведення сесії? Немає?
Хто ще
має слово для довідок? Немає?
Дозвольте одинадцяту сесію міської ради сьомого скликання вважати
закритою.
(Гімн України)

Міський голова

В. Ящук
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