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     Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

шістдесят сьомої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  30 січня  2019 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:10 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       23 депутати  міської ради (список додається). 

– представники політичних партій, підприємств, ЗМІ (список додається). 

Відсутні на сесії: 3 депутати міської ради (І.Я.Дашевич, А.С.Процик, А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 67 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

Р.О.Джура - міський голова, яка запропонувала доповнити  персональний склад 

лічильної комісії: 

1.Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради. 

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 67 сесію. 

     «за»            -  23 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 67 сесію депутата міської ради 

Р.Я.Бардашевського. 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний шістдесят сьомої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

           Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного шістдесят 

сьомої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2019 рік. (Проект №1424) 

Доповідач:  Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

2. Про призначення директором Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Івано - 

Франківської області Королишин Т. М. (Проект №1505) 
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Доповідач:  Л.І. Горват – голова конкурсної комісії 

3. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Акціонерному Товариству «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» в м.Бурштин по                                      

вул. Міцкевича, 43 для будівництва та обслуговування готелю (незавершене 

будівництво). (Проект №1473) 

Доповідач:  В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 

4. Про внесення змін в рішення міської ради від 26.04.2018 № 02/51-18 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання 

гарячої води та послуги з централізованого опалення». (Проект №1503) 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово - комунального  

господарства  та   обліку комунального майна 

5. Про внесення змін та доповнень в Статут комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський Центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області. (Проект №1506) 

Доповідач:  Н.Ю.Кицела  –  заступник міського голови 

6. Відповіді на депутатські запити. 

7. Депутатські запити 

8. Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про внесення змін у порядок денний: 

1. Про призначення директором Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Івано - 

Франківської області Королишин Т. М. (Проект №1505) 

Доповідач:  Л.І. Горват – голова конкурсної комісії 

2. Про внесення змін та доповнень в Статут комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський Центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області. (Проект №1506) 

Доповідач:  Н.Ю.Кицела  –  заступник міського голови 

3. Відповіді на депутатські запити. 

4. Депутатські запити 

5. Різне. 

 

           Р.О.Джура - міський голова, про необхідність розгляду запропонованих питань. 



 3 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 67 сесії за основу. 

 «за»            -   24 

«проти»      -   0 

      «утрим.»     -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 67 сесії прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура - міський голова, пояснила необхідність прийняття рішень по проектах 

№ 1424, 1505, 1473. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією заслухати представника 

ДТЕК Р.І.Витриховського по проекту № 1473. 

Р.І.Витриховський – представник ДТЕК, про обмежені терміни на використання 

коштів передбачених на на виготовлення технічної документації. 

 В.Л.Рик – депутат міської ради, про уточнення термінів заключення договору 

оренди на земельну ділянку.  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про прискорення 

процесу заключення договору оренди у випадку прийняття рішення. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про відсутність дій із сторони ДТЕК по питанню 

будівництва багатоквартирного будинку по вул. Шухевича. 

Р.О.Джура - міський голова, про необхідність розгляду проектів № 1503 та № 1506. 

                               Голосували про внесення змін до порядку денного 67 сесії за 

пропозицією І.О.Дулика . 

                                                              «за»             -  7 

«проти»      -  4 

 «утрим.»     -  13 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

 

                           Голосували про порядок денний 67  сесії в цілому. 

  «за»             -  23 

      «проти»       -  0 

                                                          «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 



 4 

ВИРІШИЛИ:  

     Затвердити порядок денний шістдесят сьомої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2019 рік. (Проект №1424) 

Доповідач:  Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

2. Про призначення директором Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Івано - 

Франківської області Королишин Т. М. (Проект №1505) 

Доповідач:  Л.І. Горват – голова конкурсної комісії 

3. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Акціонерному Товариству «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» в м.Бурштин по                                      

вул. Міцкевича, 43 для будівництва та обслуговування готелю (незавершене 

будівництво). (Проект №1473) 

Доповідач:  В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 

4. Про внесення змін в рішення міської ради від 26.04.2018 № 02/51-18 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання 

гарячої води та послуги з централізованого опалення». (Проект №1503) 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово - комунального  

господарства  та   обліку комунального майна 

5. Про внесення змін та доповнень в Статут комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський Центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області. (Проект №1506) 

Доповідач:  Н.Ю.Кицела  –  заступник міського голови 

6. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 26.10.2018 № 31.01/61-18 «Про депутатський запит  

Р.Я.Бардашевського»; 

- рішення міської ради від 20.12.2018 № 45/65-18 «Про депутатський запит  

І.В.Прокопіва». 

7. Депутатські запити. 

8. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2019 рік. (Проект №1424) 

Доповідач:  Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 
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ДОПОВІДАВ:  

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив проектом  рішення,   

рекомендаціями комісій з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 

17.01.2019 № 1) про підтримку проекту рішення; з питань гуманітарної політики 

(протокол від 15.01.2019 № 1) про підтримку проекту рішення; з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 17.01.2019 № 1) про 

підтримку проекту рішення; з питань законності та етики (протокол від 28.01.2019 № 38) 

рекомендувала доповнити план роботи в розділі - ІІ квартал 2019 року, п.2 «Звіт АМЕР                

м. Бурштин за результатами господарської діяльності на протязі 2017-2018 років». 

ВИСТУПИЛИ: 

 І.В.Прокопів – депутат міської ради, з пропозицією заслухати звіт комітету з 

управління впровадження Стратегічного плану соціального партнерства ДТЕК з містом 

Бурштин за період 2016 -2018 роки у І кварталі. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією заслухати звіт про роботу Агенції 

Місцевого Економічного Розвитку  м.Бурштина  за 2017-2018 роки у І кварталі. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією заслухати звіт про роботу Агенції 

Місцевого Економічного Розвитку  м.Бурштина  за 2017-2018 роки на сесії у лютому 

місяці. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, з пропозицією заслухати звіт про роботу 

Агенції Місцевого Економічного Розвитку  м.Бурштина  за 2017-2018 роки у І кварталі. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який вказав на неможливість виконання 

пропозиції  І.О.Дулика. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про зняття рекомендації комісії з питань 

законності та етики. 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 01/67 -19 за основу. 

                   «за»           -  24 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 01/67-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 01/67 -19  

за пропозицією І.В.Прокопіва. 

     «за»             -  23 

   «проти»      -  1 
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   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1. Звіт комітету з управління впровадження Стратегічного плану соціального партнерства 

ДТЕК з містом Бурштин за період 2016 -2018 роки розглянути у І кварталі. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 01/67 -19  

за пропозицією Л.Р.Івасюк, Т.М.Сенчини. 

     «за»             -  23 

   «проти»      -  1 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1. Звіт про роботу Агенції Місцевого Економічного Розвитку  м.Бурштина  за 2017-2018 

роки розглянути у І кварталі. 

Голосували про прийняття рішення № 01/67-19 в цілому. 

 «за»          -  24 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 01/67-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про призначення директором Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Івано - 

Франківської області Королишин Т. М. (Проект №1505) 

 

ДОПОВІДАВ:  

Л.І. Горват – голова конкурсної комісії, який ознайомив з результатами конкурсу, 

проектом рішення; рекомендаціями комісій з питань законності та етики (протокол від 

28.01.2019 № 38) про підтримку проекту рішення; з питань гуманітарної політики 

(протокол від  29.01.2019 № 2) про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, подякував голові конкурсної комісії за 

роботу. 
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І.М.Мазур – депутат міської ради, про підтримку кандидатури Королишин Т. М. на 

посаду директора Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про склад та роботу конкурсної комісії; про про 

підтримку кандидатури Королишин Т. М. на посаду директора Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 3.  

Л.І.Горват – голова конкурсної комісії, подякував членам конкурсної комісії за 

роботу; запропонував зробити відео звіт про конкурс і висвітлити його на сайті відділу 

освіти чи школи. 

О.Т.Бойко – голова профкому Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, про кандидатів 

на посаду директора; про роботу конкурсної комісії; про підтримку підтримку 

кандидатури Королишин Т. М. на посаду директора. 

Голосували про прийняття рішення № 02/67-19 в цілому. 

                                                        «за»          -  24 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 02/67 -19 в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про діяльність вчительського колективу; про колишніх 

директорів школи; про завдання які стоять перед новим директором. 

Т.М.Королишин - директор Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, про  про завдання 

поставлені перед нею та колективом школи. 

СЛУХАЛИ: 

3. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Акціонерному Товариству «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» в м.Бурштин по                                      

вул. Міцкевича, 43 для будівництва та обслуговування готелю (незавершене 

будівництво). (Проект №1473) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.01.2019 № 2)  про підтримку проекту 

рішення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про розгляд проекту на засіданні комісії 

земельній та з питань екології; про терміни заключення договорів оренди на земельні 

ділянки ДТЕК, всього сім ділянок, до кінця 2019 року. 

Р.І.Витриховський – представник ДТЕК, про  підготовку  ДТЕК у 2019 році до 

заключення договорів ореди на сім земельних ділянок. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з вимогою пояснити терміновість прийняття 

рішення по даній земельній ділянці, запропонувала надати  дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на всі об’єкти ДТЕК, які знаходяться на території міста. 

Р.І.Витриховський – представник ДТЕК, про терміновість пов’язану з процедурою 

присвоєння кадастрового номера. 

 І.О.Дулик – депутат міської ради, про затвердження документів Бурштинською 

міською радою ще у 2008 році; про необхідність заключення договорів оренди пакетом на 

всі об’єкти.   

Голосували про прийняття рішення № 03/67-19 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 03/67-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін в рішення міської ради від 26.04.2018 № 02/51-18 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання 

гарячої води та послуги з централізованого опалення». (Проект №1503) 

ДОПОВІДАВ:  

І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та   обліку 

комунального майна, яка ознайомила з  проектом рішення; постановою КМУ № про не 

прийняття рішення щодо проекту комісією з питань будівництва, архітектури та житлово 

– комунального господарства (протокол від  21.01.2019 № 2). Запропонувала у пункті 1 

замість «При розрахунку щомісячної плати за послугу з централізованого опалення для 

населення  використовувати коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури 

зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від врахованих під час 
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розрахунку діючого тарифу», викласти редакцію: «Розмір щомісячної плати за послугу з 

централізованого опалення визначається згідно з нормативами (нормами) споживання та з 

урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості діб 

надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим. Відділу соціального захисту 

населення міської ради з 01.12.2018 здійснити перерахунок розміру призначених пільг та 

субсидій відповідно до поданої ВП Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго» інформації 

щодо перерахунків розміру плати за послугу з централізованого опалення». 

ВИСТУПИЛИ: 

С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення,  про проплату  

субсидіантами власними коштами. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про Постанову КМУ №1037 та відсутність потреби 

у рішенні міської ради; про консультацію із фахівцем Камінським по питанню не 

застосування Постанови у м.Львів та м.Бурштин. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про узаконення даним рішенням коригуючого 

коефіцієнта; про правомірність його застосування; про відсутність структури тарифу; про 

Постанову КМУ №1037, яка не повинна застосовуватися для м.Бурштин. 

Р.О.Джура – міський голова, про застосування коригуючого коефіцієнта у м.Калуш. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про відправлення проекту на доопрацювання. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про необхідність консультації юридичного 

відділу. 

А.П.Пергельський – головний спеціаліст юридичного відділу, про суперечність між 

рішенням міської ради та Постановою КМУ. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про Постанову КМУ та її 

застосування у реаліях міста. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про оголошення перерви на вимогу фракції 

політичної партії « Радикальна партія Олега Ляшка». 

Примітка. В роботі пленарного засідання оголошено перерву. 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 04/67 -19 за основу. 

                  «за»            -  19 

                «проти»     -  2 

                «утрим.»    -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 04/67-19 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 
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М.В.Шкарпович – депутат міської ради, з пропозицією заслухати голову комісії з 

питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства Т.Попика. 

Т.Д.Попик – депутат міської ради, про підтримку проект у рішення. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 04/67 -19  

за пропозицією І.І.Бандури. 

      «за»             -  17 

   «проти»      -  3 

   «утрим.»     -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у пункті 1. 

Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення визначається 

згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури 

зовнішнього повітря і фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є 

розрахунковим. Відділу соціального захисту населення міської ради з 01.12.2018 

здійснити перерахунок розміру призначених пільг та субсидій відповідно до поданої ВП 

Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго» інформації щодо перерахунків розміру плати 

за послугу з централізованого опалення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про те, що при нарахуванні боргу  КП 

«Житловик»  компанією ДТЕК Постанова КМУ №1037 не застосовувалася. 

 

Голосували про прийняття рішення № 04/67-19 в цілому. 

 «за»          -  17 

 «проти»    -  3 

 «утрим.»   -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 04/67-19  в цілому (рішення додається). 

5. Про внесення змін та доповнень в Статут комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський Центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області. (Проект 

№1506) 

 



 11 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Ю.Кицела  –  заступник міського голови, яка ознайомила з проектом  рішення,   

рекомендацією комісії з питань гуманітарної політики (протокол від 29.01.2019 № 2) про 

підтримку проекту рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, з пропозицією доповнити пункт 1 «та інших 

населених пунктів». 

О.М.Савчин – головний лікар комунального некомерційного підприємства   

«Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги», про  діяльність у 

селах.  

Голосували про прийняття проекту рішення № 05/67 -19 за основу. 

                      «за»            -  23 

                   «проти»     -  0 

                   «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 05/67-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 05/67 -19  

за пропозицією В.Є.Василика. 

     «за»             -  23 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: доповнити пункт 1 «та інших населених пунктів». 

 

Голосували про прийняття рішення № 05/67-19 в цілому. 

«за»             -  23 

                                                         «проти»      -  0 

                                                         «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 05/67-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 26.10.2018 № 31.01/61-18 «Про депутатський запит  

Р.Я.Бардашевського»; 
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- рішення міської ради від 20.12.2018 № 45/65-18 «Про депутатський запит  

І.В.Прокопіва». 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю (лист від 

06.11.2018 № 2310/02-20), яка надана першим заступником міського голови В.Р.Гуликом 

(текст відповіді додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про залишення  даного запиту на 

контролі. 

ДОПОВІДАВ: 

       Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю (лист від 28.01.2019 

вхідний № 36), яка надана директором ВП «ДТЕК Бурштинська ТЕС»                                 

Д.А.Шмигалем   (текст відповіді додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів  – депутат міської ради, про зняття даного запиту з контролю. 

Голосували за прийняття рішення № 06/67-19 в цілому.  

                                                        «за»           -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 06/67-19 в цілому (рішення додається).                      

СЛУХАЛИ: 

7. Депутатські запити. ( Не було) 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про звернення КП «Житловик» та виконкому 

Демянівської сільської ради щодо виділення екологічних коштів на водовідведення по 

вул. Польова.  

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про виділення коштів з обласного бюджету на 

встановлення пам’ятника Героям Небесної Сотні. 
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Р.О.Джура – міський голова, про те, що соціальні опитування міська рада не 

проводить; висловила подяку  представнику політичної партії «Радикальна партія Олега 

Ляшка» Л.Р.Івасюк за сприяння у виділенні коштів на ремонт покрівлі ДНЗ № 6; про 

домовленості щодо екологічних коштів з Бовшівської сільської ради в сумі 8 млн. грн. на 

2019 рік; про освітній форум 15 лютого 2019 року; про надання житлово – комунальних 

послуг мешканцям міста; про кадрові питання на Бурштинській ТЕС; про кадрові питання 

в енергетиці, облгазі, обленерго; про результати зустрічі депутатів з працівниками лікарні; 

про АМЕР міста Бурштин та АМЕР Прикарпаття. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про розподіл екологічних коштів з 

Бовшівської сільської ради затверджений сільською радою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


