
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

28 січня 2021 року                          14 - 00                                      м. Деражня 

                                                     Протокол № 5 

засідання п’ятої  сесії  

міської ради восьмого скликання 

 

Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Присутні 23 депутати (реєстрація додається). 

Відсутні 3 депутати: Бондар О. Є., Давидович Л. М., Подсоха О. О.. 

Присутні: 

Кравченко Т. Й.- начальник відділу праці та соціального забезпечення. 

Яковлєва Л. Є. – редактор газети «Вісник Деражнянщини». 

Вів сесію міський голова Ковпак А. М.. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звіт про виконання місцевого бюджету м. Деражня за 2020 рік. 

2. Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної  

громади на 2021 рік. 

3. Про прийняття у власність Деражнянської міської територіальної громади  

новозбудованого житлового будинку призначеного для забезпечення 

житлом будинку сімейного типу. 

4. Про внесення змін до структури Деражнянського міського центру надання 

соціальних послуг, затвердженої рішенням міської ради від 02.12.2020 р. 

№ 11 «Про утворення  Деражнянського міського центру надання 

соціальних послуг». 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24. 11. 2020р. № 5 «Про 

затвердження структури виконавчих органів Деражнянської міської ради, 

загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. 

6. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

7. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами. 

8. Про надання в оренду земельної ділянки. 

9. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (вул. Миру, 

126). 



10. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (вул. Б. 

Олійника, 62). 

11. Про безоплатну приватизацію земельної ділянки. 

12. Про  надання дозволу на розроблення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

13. Про делегування функцій замовника  на здійснення   капітального 

ремонту  вул. Євгена Андріюка  (від перехрестя з вул. Барська до 

перехрестя  з вул. Бориса Олійника)  м. Деражня Хмельницької області.  

14. Про затвердження Статуту  комплексного багатопрофільного   закладу 

позашкільної освіти будинку творчості дітей та юнацтва Деражнянської 

міської ради Хмельницької  області. 

15. Про затвердження Статуту Деражнянського міського історичного музею 

Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

16. Про затвердження Статуту Деражнянського міського будинку культури 

Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

17. Про затвердження Статуту Деражнянського центру дозвілля та кіно 

Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

18. Про затвердження Статуту Деражнянської дитячої школи мистецтв 

Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

19. Про затвердження Статуту Деражнянської міської централізованої 

бібліотечної системи Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

20. Про затвердження Статуту Деражнянської дитячо – юнацької спортивної 

школи  Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

21. Про утворення служби у справах дітей Деражнянської міської ради, як 

юридичної особи публічного права. 

22. Про затвердження Програми компенсації пільгових перевезень  

окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського  

сполучення та в автомобільному транспорті загального користування  

приміського та міжміського сполучення на 2021 рік. 

23. Про  затвердження Програми організації безкоштовного харчування дітей 

у закладах освіти Деражнянської міської територіальної громади на 2021 

рік. 

24. Про затвердження Програми «Піклування» Деражнянської міської ради на 

2021-2023 роки. 

25. Про затвердження Програми допомоги на поховання на 2021 рік. 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 5  

«Про затвердження Програми відшкодування витрат за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 

2021 рік». 

27. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 6 

«Про затвердження Програми підтримки членів сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на 

2021 рік». 



28. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. № 2 «Про 

затвердження Програми соціально - економічного та культурного розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік». 

29. Про збільшення розміру статутного капіталу КП «Флора». 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту п’ятої сесії 

міської ради. 

(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент п’ятої сесії міської ради.  

Голосували: «за» -24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0, (додаток 1).  

Порядок денний та регламент затверджено. 

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт про виконання місцевого бюджету м. Деражня за 2020 

рік. 

(Доповідач: завідувач відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 

Гончаренко І. Д.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звіт про виконання місцевого бюджету м. 

Деражня за 2020 рік» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 2). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

 (Доповідач: начальник відділу фінансів Петрів В. П.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до  бюджету Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021 рік» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 3). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про прийняття у власність Деражнянської міської територіальної 

громади новозбудованого житлового будинку призначеного для забезпечення 

житлом будинку сімейного типу. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про прийняття у власність Деражнянської 

міської територіальної громади новозбудованого житлового будинку 

призначеного для забезпечення житлом будинку сімейного типу» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток4). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до структури Деражнянського міського центру 

надання соціальних послуг, затвердженої рішенням міської ради від 02.12.2020 

р. № 11 «Про утворення  Деражнянського міського центру надання соціальних 

послуг».  

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до структури Деражнянського 

міського центру надання соціальних послуг, затвердженої рішенням міської ради 

від 02.12.2020 р. № 11 «Про утворення  Деражнянського міського центру надання 

соціальних послуг»» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 5). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24. 11. 2020р. № 5 

«Про затвердження структури виконавчих органів Деражнянської міської ради, 

загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

24. 11. 2020 р. № 5 «Про затвердження структури виконавчих органів 

Деражнянської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 

органів» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 6). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.  

 

(Доповідач: Важельська Л. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 7). 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок громадянами.  

(Доповідач: Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та безоплатну приватизацію земельних ділянок 

громадянами» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 8). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 8. Про надання в оренду земельної ділянки.                                                                                                                                          

(Доповідач: Важельська Л. В.). 

ВИСТУПИЛИ: Фрединський М. Є. про існування комунікаційних мереж 

спільного користування на сусідніх ділянках, на яких розташоване нерухоме 

майно, що належить різним власникам та  пропозицію про перенесення 

розгляду даного питання на наступну сесію з метою вирішення ймовірного 

конфлікту, який може виникнути між власниками. 

Пропозицію підтримала більшість депутатів. 

УХВАЛИЛИ: перенести розгляд даного питання  на засідання наступної чергової 

сесії, з метою вирішення питання спільних інженерних комунікацій 

промислового призначення (додається). 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 1 ,  «утрималися» - 3 (додаток 9). 

Пропозицію підтримано. 

СЛУХАЛИ: 9. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

(вул. Миру, 126). 

(Доповідач: Важельська Л. В.). 

ВИСТУПИЛИ: Яковлєв Ю. В. про пропозицію перенести розгляд даного 

питання  на засідання наступної чергової сесії, запросити на засідання  

Сінькевича Віліяна Станіславовича  та Мендрика Анатолія Анатолійовича для 

вирішення питання спільних комунікацій. 



Пропозицію підтримала більшість депутатів. 

УХВАЛИЛИ: перенести розгляд даного питання  на засідання наступної чергової 

сесії, з метою вирішення питання спільних інженерних комунікацій 

промислового призначення. 

Голосували: «за» -20 , «проти» - 1,  «утрималися» - 3 (додаток 14). 

СЛУХАЛИ: 10. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

(вул. Б. Олійника, 62). 

 (Доповідач: Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 11). 

СЛУХАЛИ: 11. Про безоплатну приватизацію земельної ділянки.  

(Доповідач: Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про безоплатну приватизацію земельної 

ділянки» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 12). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості).                                                                                                                                      

(Доповідач: Важельська Л. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж в натурі (на 

місцевості)» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 1). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. Про делегування функцій замовника  на здійснення   

капітального ремонту  вул. Євгена Андріюка  (від перехрестя з вул. Барська до 

перехрестя  з вул. Бориса Олійника)  м. Деражня Хмельницької області. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про делегування функцій замовника  на 

здійснення   капітального ремонту  вул. Євгена Андріюка  (від перехрестя з вул. 

Барська до перехрестя  з вул. Бориса Олійника)  м. Деражня Хмельницької 

області» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 14). 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження Статуту  комплексного багатопрофільного   

закладу позашкільної освіти будинку творчості дітей та юнацтва Деражнянської 

міської ради Хмельницької  області . 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту  комплексного 

багатопрофільного   закладу позашкільної освіти будинку творчості дітей та 

юнацтва Деражнянської міської ради Хмельницької  області» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 15). 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження Статуту Деражнянського міського 

історичного музею Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту Деражнянського 

міського історичного музею Деражнянської міської ради Хмельницької  області» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 16). 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження Статуту Деражнянського міського будинку 

культури Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту Деражнянського 

міського будинку культури Деражнянської міської ради Хмельницької  області» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 17). 



СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження Статуту Деражнянського центру дозвілля та 

кіно Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту Деражнянського 

центру дозвілля та кіно Деражнянської міської ради Хмельницької  області» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 18). 

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження Статуту Деражнянської дитячої школи 

мистецтв Деражнянської міської ради Хмельницької  області . 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту Деражнянської 

дитячої школи мистецтв Деражнянської міської ради Хмельницької  області» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 19). 

СЛУХАЛИ: 19. Про затвердження Статуту Деражнянської міської 

централізованої бібліотечної системи Деражнянської міської ради Хмельницької  

області. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту Деражнянської 

міської централізованої бібліотечної системи Деражнянської міської ради 

Хмельницької  області» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 20). 

СЛУХАЛИ: 20. Про затвердження Статуту Деражнянської дитячо – юнацької 

спортивної школи  Деражнянської міської ради Хмельницької  області. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Статуту Деражнянської 

дитячо – юнацької спортивної школи  Деражнянської міської ради Хмельницької  

області» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 21). 

СЛУХАЛИ: 21. Про утворення служби у справах дітей Деражнянської міської 

ради, як юридичної особи публічного права. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про утворення служби у справах дітей 

Деражнянської міської ради, як юридичної особи публічного права» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 22). 

СЛУХАЛИ: 22. Про затвердження Програми компенсації пільгових перевезень 

окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського 

сполучення та в автомобільному транспорті загального користування 

приміського та міжміського сполучення на 2021 рік. 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми компенсації 

пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті 

приміського сполучення та в автомобільному транспорті загального 

користування приміського та міжміського сполучення на 2021 рік» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 23). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 23. Про  затвердження Програми організації безкоштовного 

харчування дітей у закладах освіти Деражнянської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  затвердження Програми організації 

безкоштовного харчування дітей у закладах освіти Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утрималися» - 0 (додаток 24). 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 24.  Про затвердження Програми «Піклування» Деражнянської 

міської ради на 2021-2023 роки. 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми «Піклування» 

Деражнянської міської ради на 2021-2023 роки» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 25). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 25. Про затвердження Програми допомоги на поховання на 2021 рік. 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Програми допомоги на 

поховання на 2021 рік» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 26). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 26. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 

року № 5 «Про затвердження Програми відшкодування витрат за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2021 

рік». 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

24 грудня 2020 року № 5 «Про затвердження Програми відшкодування витрат за 

пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом на території міста 

Деражня на 2021 рік»» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24 «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 27). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 27. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 

року № 6 «Про затвердження Програми підтримки членів сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на 2021 рік.                                                                                                                                          

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В. ). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

24 грудня 2020 року № 6 «Про затвердження Програми підтримки членів сімей 

загиблих військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на 

2021 рік» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 28). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 28. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 

р. № 2 «Про затвердження Програми соціально - економічного та культурного 

розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік».                                                                                                                                          

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

24 грудня 2020 р. № 2 «Про затвердження Програми соціально - економічного та 

культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2021 

рік»» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0, (додаток 29). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 29. Про збільшення розміру статутного капіталу КП «Флора».  

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Беднарський О. А.).  

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про збільшення розміру статутного капіталу КП 

«Флора»» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 30). 

Рішення прийнято. 

Регламент п’ятої  сесії сьомого скликання: 

Початок роботи сесії                                      о 14 год 00 хв 

Тривалість доповідей              до 20 хв 

Виступаючим               до 5 хв 

Повторні виступи              до 3 хв 

Закінчення роботи сесії              о 15 год 30 хв 

Міський голова                                        Андрій КОВПАК 



 

Список депутатів міської ради, 

присутніх на п’ятій сесії міської ради 

28.01.2021 року 

 

1. Берегова Оксана Віталіївна 

2.  Буга Мар’яна  Володимирівна                                                                                                                                                                                            

3. Вешньовська Поліна Карлівна                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. Дащенко Вадим Віталійович                                                                                                                                 

5. Івасишена Людмила Василівна 

6. Карабанов Володимир Миколайович                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7. Ковпак Микола Олексійович                                                                                                                                     

8. Косевич Оксана Михайлівна                                                                                                                                    

9. Ломако Юрій Петрович 

10. Маліванчук  Володимир Леонідович                                                                                                                                                

11. Молочнюк Олександр Олексійович                                                                                                             

12. Німчук Олег Віталійович 

13. Огонь Андрій Олександрович                                                                                                                                                   

14. Підганюк Олександр Андрійович                                                                                                                                                            

15. Сидорук Валентина Аркадіївна                                                                                                                          

16. Сидорчук Олександр Олександрович 
17. Сідлецький Віталій Михайлович                                                                                                                       

18. Сулін Ігор Анатолійович 

19. Фещук Микола Іванович                                                                                                                                   

20. Фридинський Микола Євстафійович                                                                                                           

21. Черкаський Микола Васильович                                                                                                                                 

22. Щербань Олександр Васильович                                                                                                                       

23. Яковлєв Юрій Володимирович 

 

 

 

Секретар міської ради                                                     Валентина СИДОРУК 


