
ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «13 червня 2019 р.                                                  №16 
 

На засіданні    

присутні депутати міської ради:_Рик В.Л., Процик А.С., Сенчина Т.М., Іванюк Р.С.                          

На засіданні відсутні депутати міської ради:  Крижалка А.С._ 

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І., Кицела Н.Ю., Гулик В.Р., Рибчук Б.Б., Назар М.С., 

Волошин І.С., Лазоришин І., Бойчук Н.Р., Петрів І., Королошин , Раврик, Олійник О.М.. 

Назар Т.  
 

Порядок денний 

 
ВИСТУПИВ: Рик В.Л., який запропонував обрати секретарем комісії Процика А.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

Розгляд проектів: 1617,1618,1620,1621,1639,1638 

 
СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до бюджету міста( проект №1620 ) 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу Петровська О.І., яка ознайомила з проектом 

рішення та запропонувала доповнити його: 

1.Збільшити дохідну частину бюджету міста на суму 1300000,0грн. 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 1 174 305,00 

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 

одержаних військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що сплачується 

податковими агентами 65 875,00 

11020200 

Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності  28 380,00 

14021900 Пальне -46 200,00 

14031900 Пальне -140 000,00 

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів -40 000,00 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової нерухомості 6 000,00 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості 5 000,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб   50 000,00 



18011000 Транспортний податок з фізичних осіб  13 000,00 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  1 180,00 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків`  6 000,00 

21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного місцевого бюджету 157 700,00 

21081100 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 680,00 

22012600 

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  5 000,00 

22012900 

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, а також плата за надання інших платних 

посл 3 840,00 

22080400 

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності  8 000,00 

24060300 Інші надходження  1 240,00 

ВСЬОГО   1 300 000,00 

2.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 1000000,0грн., та спрямувати її: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада    



0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

(Програма фінансового забезпечення апарату 

управління ) сплата членських внесків: 

-місцева асоціація органів місцевого 

самоврядування «Асоціація відкритих міст»-

10000,0грн. 

-Всеукраїнська громадська організація 

«Асоціація малих міст України»-5000,00грн. 

-асоціація «Енергоефективні міста України»-

5000,0грн. 

- асоціація органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати -Україна»-5000,0грн. 

 25000,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(косіння трави по місту) 90000,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(аварійний ремонт тепломережі по 

вул.Сагайдачного) 40000,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(Улаштування входів в під’їзди по вул.Січових 

Стрільців 17,21) 5000,00 

 

0122010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню(оплата праці з 

нарахуваннями) 300000,00 

 

0116011 

Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду (аварійний ремонт покрівлі 

по вул.Міцькевича,6) 15000,00 

 

 

Відділ освіти та науки 

 

 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами (спів фінансування на 

закупівлю дидактичних матеріалів) 

 

31600,00 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
6000,0 

 



школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами (Заміна дверей у 

шкільній майстерні Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ст..№2(аварійні роботи)) 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами (Аварійна заміна труб 

холодного водопостачання  в Бурштинській 

ЗОШ І-ІІІ ст.№3) 5000,00 

 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами (Влаштування 

пандусів в Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №1- 

43215,00грн.,в Бурштинській ЗОШ І-ІІІст.№2-

69057,00грн., в Бурштинській ЗОШ І-ІІІст.№3-

52491,00грн., в Бурштинській гімназії -

37637,00грн) 202400,00 

 

0611010 

Надання дошкільної освіти (продукти 

харчування) 80000,00 

 

0611010 

Надання дошкільної освіти (аварійні роботи по 

ремонту системи опалення в ДНЗ №2)  150000,00 

 

 

Фінансовий відділ 

 

 

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету  

(субвенція для Галицького ТЦСО на 

здійснення видатків для утримання самотніх 

людей та інвалідів м.Бурштин) 50000,00 

 

 

3.Відповідно до звернень розпорядників коштів по міській раді зменшити передачу з 

загального фонду до бюджету розвитку: 

3.1.По «Програмі функціонування Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина 

на 2019-2020 роки» за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» в сумі 188150,0грн. 

3.2.По  Програмі «Безпечне місто на 2017-2020рр.» за КПКВКМБ 0118230 «Інші заходи 

громадського порядку та безпеки» в сумі 17521,00грн. 

4.Частину залишку спеціального фонду міського бюджету (кошти , що надійшли від 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) в сумі 

60000,0грн. спрямувати міській раді для фінансування програми у галузі розвитку 

земельних відносин на території Бурштинської міської ради  60000,00грн. за КПКВКМБ 



0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»+60000,00грн. 

 

Обговорили питання незабезпеченості ЗНЗ, закладу охорони здоров’я м.Бурштина. 

Виступив: начальник фінансового відділу – Петровська О.І. яка проінформувала про те, 

що станом на 30.06.2019р  ( відповідно поданих розрахунків відділу освіти та науки ) 

заборгованість по виплаті заробітної плати педагогічним працівникам, які фінансуються 

за рахунок освітньої субвенції буде становити: 

Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст.  №1 -  439396,47 грн 

Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 556000,00 грн 

Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – 611710,0 грн 

Бурштинська гімназія – 323094,54 грн 

Бурштинський НВК – 175607,91 грн 

Також обговорено питання виплати відпускних. 

Виступив: начальник відділу освіти і науки І. Томин, яка проінформувала  про те, що  

незабезпеченість асигнуваннями по заробітній платі в закладах освіти призведе до 

невчасної виплати відпускних та допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам. 

Заборгованість по виплаті відпускних буде погашена до жовтня місяця. 

Незабезпеченість до кінця бюджетного року становитиме: 

Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст.  №1 -  939240,0 грн 

Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 1000000,0 грн 

Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – 1000000,0 грн 

Бурштинська гімназія – 493500,0 грн 

Бурштинський НВК – 89250,0 грн грн 

Всього :3521990,0 грн. 

Виступив: начальник фінансового відділу О.Петровська : 

Відповідно до ст.103-2 Бюджетного кодексу України 

1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних 

працівників  загальноосвітніх  навчальних закладів усіх ступенів. 

2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги освітньої субвенції 

окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, 

міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим 

та обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад. 

3. Освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, 

яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів 

України . 

Розрахунок освітньої субвенції здійснено Міністерством освіти і науки відповідно до 

формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Затвердження 

формули дало можливість здійснити перехід від розрахунку видатків на утримання 

неефективної мережі закладів загальної середньої освіти до розрахунку видатків на 

підставі нормативної кількості ставок педагогічних працівників ,навчального 

навантаження , нормативної наповнюваності класів та нормативного розміру заробітної 

плати. Нормативна заробітна плата розрахована з урахуванням підвищення соціальних 

стандартів , застосуванням максимальних розмірів надбавок та доплат вчителям, та 

необхідності виплати грошової винагороди та допомоги на оздоровлення у розмірах 

визначених законодавством 

В загальному обсязі освітньої субвенції на 2019 рік вперше враховані видатки на 

оплату праці педагогічних працівників ЗНЗ у зв’язку із поділом класів на групи при 

вивченні окремих предметів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1088-2017-%D0%BF#n10


Відповідно до Листа МОН № 1/9-535 від 06.09.18 року «Щодо оплати праці вихователів 

груп подовженого дня у закладах загальної середньої освіти»: 

- посада вихователя віднесена до Переліку посад педагогічних працівників, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963. 

Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти, у тому числі і вихователів групи подовженого дня, здійснюється за рахунок 

освітньої субвенції відповідно до статті 103² Бюджетного кодексу України та постанови 

Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам». 

Також до Переліку посад педагогічних працівників, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 відноситься  і керівник гурткової 

роботи. 

Відповідно до статті 51 БКУ: 

1. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, здійснюють 

фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи 

видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, 

лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого 

для бюджетних установ у кошторисах. 

Отже, в подальшому з метою уникнення  ситуацій з виникненням 

незабезпеченості у видатках на оплату праці педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти керівникам рекомендуємо : 

1.Вжити заходів щодо оптимізації мережі та приведення її у відповідність до 

фінансового ресурсу. 

2.Упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах 

затверджених асигнувань на оплату праці. 

3.Привести фактичну наповнюваність класів до розрахункової наповнюваності. 

4.Переглянути розміри надбавок та доплат , встановлення яких передбачається 

від мінімального до максимального розмірів. 

 

Розглянуто планову мережу закладів загальної середньої освіти міста Бурштина 

на 2019-2020 навчальний рік станом на 27.05.2019 року. 

 Бурштинський НВК – 170 учнів, 8 класів (середня наповнюваність 21,25 

учнів). 

 Бурштинська гімназія-244 учні, 11 класів (середня наповнюваність 22,18 

учнів). 

 Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 -228 учні , 11 класів (середня 

наповнюваність 20,73 учнів). 

 Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 -597 учнів , 25 класів (середня 

наповнюваність 23,88 учні). 

 Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст.№3 -540 учнів , 23 класи (середня 

наповнюваність 23,48 учні). 

Прийняття такої мережі призведе до збільшення незабезпеченості по освітній 

субвенції.  

 

Обговорено заходи по економії та ефективному використанню бюджетних коштів. 

https://osvita.ua/legislation/other/2583/
https://osvita.ua/legislation/other/45481/
https://osvita.ua/legislation/other/2583/


Виступив:Заступник директора Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Волошин С., 

який повідомив про те, що для збереження Бурштинського МНВК даний 

навчальний заклад передає 6 навчальних годин МНВК, що є одним із пунктів 

переліку заходів економії.  

Виступив: Начальник фінансового відділу Петровська О.І., яка надала  роз’яснення  

по даному питанню, а саме: передача 6 навчальних годин Бурштинському МНВК 

призведе до збільшення видатків місцевого бюджету і не є заходом по економії та 

ефективного використання бюджетних коштів. 

Виступив: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

запропонував не підтримувати пропозицію заступника директора Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ст.№1 Волошина С. 

Дану пропозицію голови комісії з питань бюджету та економічного розвитку підтримали 

члени комісії. 

 Заступник директора Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Волошин С. надав 

роз’яснення щодо планової мережі на 2019-2020 роки : 

Уникнути цієї ситуації можливо при прийнятті міською радою нормативного 

документу про зарахування учнів в навчальний заклад по територіальному 

розподілу. 

Виступив: Директор Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст..№2 Бойчук Н.Р., яка заперечила 

даній пропозиції , оскільки на території  наближеній до ЗОШ №2 знаходяться ще два 

навчальних заклади : Бурштинська гімназія та Бурштинський НВК. 

Виступив: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

запропонував зобов’язати відділ освіти та науки разом з керівниками навчальних закладів 

надати пропозиції щодо оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти.  

Виступив: голова профспілки Бойко О.Т., яка наполягала не переглядати  розмір 

(15%) надбавки за престижність та зареєструвати кредиторську заборгованість 

понад обсяги бюджетних асигнувань освітньої субвенції. 

 Виступив: Головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня» Сопільняк С.М., 

який  проінформував  про те , що незабезпеченість по заробітній платі до кінця року по 

даному закладу складає 7553,4 тис.грн.  Кредиторська заборгованість станом 01.06.219 

року склала 1494,4тис.грн., станом 13.06.2019 року-558,3тис.грн. 

Сопільняк С.М. запропонував розглянути питання щодо перетворення лікувального 

закладу в комунальне некомерційне підприємство. 

Виступив: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

запропонував: 

1.Доручити заступнику міського голови  Кицелі Н.Ю. створити групу з питань 

реформування Бурштинської ЦМЛ 

2.Головному лікарю Сопільняку С.М. надати пропозиції щодо реформування 

Бурштинської ЦМЛ. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

запропонував погодити проект рішення №1620 зі змінами  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1620 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін у додаток до «Програми функціонування Центру надання 

адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020роки» ( проект №1638 ) 

ДОПОВІДАВ: Начальник ЦНАПу Кунів І., яка ознайомила з проектом рішення 



ВИСТУПИЛИ: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

запропонував погодити проект рішення № 1638 і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про виділення коштів ( проект №1617 ) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу соціального захисту – Коцур С.Б. яка ознайомила з 

проектом рішення та запропонувала доповнити його : 

Виділити кошти для надання одноразової матеріальної допомоги на лікування жительці м. 

Бурштин Дронь Дарії Михайлівні в сумі 10000,00 (десять тисяч грн.)  

ВИСТУПИЛИ: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

запропонував погодити проект рішення №1617зі змінами  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1617 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів  з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  

на 2019 рік» ( проект №1618 ) 

ДОПОВІДАВ:начальник земельно – екологічного відділу – Копаниця В.М., який 

ознайомив  з проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

запропонував погодити проект рішення №1618  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1618 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Безпечне місто 2017- 2019 

роки» затвердженої  рішенням  міської ради від 29.06.2017 № 07/34-17 ( проект №1621) 

ДОПОВІДАВ: секретар ради – Рибчук Б.Б.., який ознайомив  з проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

запропонував погодити проект рішення №1621  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 16121 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. 

Бурштина та с. Вигівка на 2019р. ( проект №1639,) 

ДОПОВІДАВ: начальник економічного відділу – Назар М.С., яка ознайомила  з 

проектом рішення, та запропонувала доповнити його: 

- косіння трави по місту  90000,00грн. 

- аварійний ремонт тепломережі по вул.Сагайдачного 40000,00грн. 

- Улаштування входів в під’їзди по вул.Січових Стрільців 17,21  5000,0грн. 

- аварійний ремонт покрівлі по вул.Міцькевича,6  15000,00грн. 

- Заміна дверей у шкільній майстерні Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст..№2(аварійні роботи) 

6000,0грн. 



- Аварійна заміна труб холодного водопостачання  в Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 

5000,00грн. 

- Влаштування пандусів -202400,00грн.(Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №1- 43215,00грн.,в 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІст.№2-69057,00грн., в Бурштинській ЗОШ І-ІІІст.№3-

52491,00грн., в Бурштинській гімназії -37637,00грн.) 

- аварійні роботи по ремонту системи опалення в ДНЗ №2 -150000,00грн. 

ВИСТУПИЛИ: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

запропонував погодити проект рішення №1639 зі змінами   і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1639 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження в новій редакції Положення щодо здійснення допорогових 

закупівель ( проект №1612 ) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу економіки та промисловості  – Назар М.С., яка  

запропонувала доповнити проект рішення №1612, а саме: 

1.редакція пункту «стосовно яких відсутня конкуренція на відповідному ринку: 

монопольне становище суспільно важливих видів діяльності: комунальні послуги»; 

2.супровідні послуги за проектною документацією об'єкту будівництва (розширення, 

реконструкції, капітального ремонту, реставрації, технічного переоснащення), які 

включені до кошторисної вартості робіт цього об'єкту, зокрема експертиза проектної 

документації, авторський нагляд (розробник робочого проекту ПП «Архітек» по 

реконструкції нежитлового приміщення аптеки під ЦНАП); 

3.монтаж, пусконалагоджування охоронної системи сигналізації (система безпеки) (ДП 

Управління поліції охорони в Івано-Франківській області). 

 

ВИСТУПИЛИ: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

запропонував погодити зміни до проекту рішення №1612  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити зміни до проекту рішення № 1612 та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол.  

 

Різне: розглянуті та погоджені звернення начальника відділу у справах молоді та спорту 

№37 від 10.06.2019р, завідувача сектору містобудування та архітектури №05 від 

20.05.2019р. 

Всі інші звернення розглянути на наступній комісії. 

 

Голова комісії                                                                            В.Рик 

 

Секретар комісії     

  

 


