
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я   

С І М Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я  

 

ПРОТОКОЛ №20 
 

30 червня 2022 року             м. Збараж 
  

Пленарне засідання сімнадцятої сесії відкриває та веде Збаразький 

міський голова Полікровський Р.С. На пленарне засідання сімнадцятої сесії 

міської ради VIIІ скликання, із 26 обраних депутатів, прибуло 19 депутатів 

(Додаток №1). Пленарне засідання сімнадцятої сесії оголошується відкритим.  

Виконується Державний Гімн України.  
 

Для продовження роботи сесії перевірено кворум лічильної комісії.  

Присутні два члени лічильної комісії: Багрій П.Ф., Флінта В.В. 
 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного сімнадцятої сесії міської 

ради VIIІ скликання за основу — Збаразького міського голову 

Полікровського Р.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова) 

1. Про укладення угоди з Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в 

Тернопільській області. 

2. Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через відділ "ЦНАП" Збаразької міської ради. 

3. Про затвердження угоди про співпрацю. 

4. Про укладення договору про співпрацю. 

5. Про затвердження Меморандуму про співпрацю. 

6. Про передачу майна. 

7. Про затвердження актів про передачу транспортних засобів. 

8. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Збаразької 

міської ради на 2023 рік. 



9. Про дозвіл комунальному некомерційному підприємству "Збаразький 

центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької міської ради на 

списання обладнання. 

10. Про дозвіл комунальному некомерційному підприємству "Збаразька 

центральна лікарня" Збаразької міської ради на списання обладнання. 

11. Про затвердження передавального акту. 

12. Про затвердження передавального акту. 

13. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства "Збаразький центр первинної медико-

санітарної допомоги" Збаразької міської ради за І квартал 2022 року. 

14. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства "Збаразька центральна лікарня" Збаразької 

міської ради за І квартал 2022 року. 

15. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства "Збаразька центральна лікарня" Збаразької міської ради на 

2022 рік. 

16. Про внесення змін до рішення №VIII/14/41 від 18.02.2022. 

17. Про зміну типу та перейменування закладів загальної середньої освіти 

Збаразької міської ради та затвердження їх установчих документів. 

18. Про надання орендних знижок або звільнень від сплати орендної плати за 

договорами оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Збаразької міської ради. 

19. Про здійснення заходів з оптимізації мережі закладів загальної середньої 

освіти Збаразької міської ради у 2023 році. 

20. Про намір передачі об’єктів нерухомого майна комунальної власності в 

оренду та включення їх до Переліку першого типу об’єктів оренди 

комунальної власності. 

21. Про намір передачі об’єктів нерухомого майна комунальної власності в 

оренду та включення їх до Переліку першого типу об’єктів оренди 

комунальної власності. 

22. Про перейменування вулиць. 

23. Про внесення змін в договори оренди землі. 



24. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

25. Про передачу в оренду земельних ділянок для товарного 

сільськогосподарського виробництва на один рік. 

26. Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо 

інвентаризації земель для передачі в оренду для товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

27. Про водні об’єкти. 

Різне. 

 

ВИСТУПИВ: депутат Збаразької міської ради Лесик І.З. з пропозицією внести 

до порядку денного питання "Про звернення депутатів Збаразької міської ради 

до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Ради 

національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України про 

заборону Московського патріархату на території України". 

Пропозицію підтримано. 

 

ВИСТУПИВ: Збаразький міський голова Полікровський Р.С. з пропозицією 

затвердити порядок денний в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного в цілому 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

 

1. Про звернення депутатів Збаразької міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Ради національної 

безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України про заборону 

Московського патріархату на території України. 

2. Про укладення угоди з Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в 

Тернопільській області. 

3. Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через відділ "ЦНАП" Збаразької міської ради. 

4. Про затвердження угоди про співпрацю. 

5. Про укладення договору про співпрацю. 

6. Про затвердження Меморандуму про співпрацю. 



7. Про передачу майна. 

8. Про затвердження актів про передачу транспортних засобів. 

9. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Збаразької 

міської ради на 2023 рік. 

10. Про дозвіл комунальному некомерційному підприємству "Збаразький 

центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької міської ради на 

списання обладнання. 

11. Про дозвіл комунальному некомерційному підприємству "Збаразька 

центральна лікарня" Збаразької міської ради на списання обладнання. 

12. Про затвердження передавального акту. 

13. Про затвердження передавального акту. 

14. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства "Збаразький центр первинної медико-

санітарної допомоги" Збаразької міської ради за І квартал 2022 року. 

15. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства "Збаразька центральна лікарня" Збаразької 

міської ради за І квартал 2022 року. 

16. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства "Збаразька центральна лікарня" Збаразької міської ради на 

2022 рік. 

17. Про внесення змін до Програм та Положення з питань соціальної 

підтримки громадян, які проживають на території Збаразької громади. 

18. Про зміну типу та перейменування закладів загальної середньої освіти 

Збаразької міської ради та затвердження їх установчих документів. 

19. Про надання орендних знижок або звільнень від сплати орендної плати за 

договорами оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Збаразької міської ради. 

20. Про здійснення заходів з оптимізації мережі закладів загальної середньої 

освіти Збаразької міської ради у 2023 році. 

21. Про намір передачі об’єктів нерухомого майна комунальної власності в 

оренду та включення їх до Переліку першого типу об’єктів оренди 

комунальної власності. 



22. Про намір передачі об’єктів нерухомого майна комунальної власності в 

оренду та включення їх до Переліку першого типу об’єктів оренди 

комунальної власності. 

23. Про перейменування вулиць. 

24. Про внесення змін в договори оренди землі. 

25. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

26. Про передачу в оренду земельних ділянок для товарного 

сільськогосподарського виробництва на один рік. 

27. Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо 

інвентаризації земель для передачі в оренду для товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

28. Про водні об’єкти. 

Різне. 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Збаразької міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Ради національної 

безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України про заборону 

Московського патріархату на території України — депутата Збаразької 

міської ради Лесика І.З., котрий зачитав проєкт рішення. 

В обговоренні взяли участь: Напованець Р.П., Багрій П.Ф., Полікровський Р.С., 

Чорна Л.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/1 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення угоди з Регіональним сервісним центром ГСЦ 

МВС в Тернопільській області — начальника відділу "ЦНАП" Збаразької 

міської ради Петрієву А.О., котра зачитала проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/2 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 



 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через відділ "ЦНАП" Збаразької міської ради — начальника 

відділу "ЦНАП" Збаразької міської ради Петрієву А.О., котра зачитала проєкт 

рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/3 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження угоди про співпрацю — керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Присяжнюка О.А., котрий зачитав проєкт 

рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/4 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про укладення договору про співпрацю — керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Присяжнюка О.А., котрий зачитав проєкт 

рішення. 

В обговоренні взяли участь: Кипибіда М.Є., Напованець Р.П., Рудан А.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/5 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Меморандуму про співпрацю — керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Присяжнюка О.А., котрий зачитав 

проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/6 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 



СЛУХАЛИ: Про передачу майна — керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету Присяжнюка О.А., котрий зачитав проєкт рішення. 

В обговоренні взяли участь: Кипибіда М.Є., Присяжнюк О.А., Рудан А.М., 

Багрій П.Ф., Флінта В.В., Чорна Л.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/7 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження актів про передачу транспортних засобів — 

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Присяжнюка О.А., 

котрий зачитав проєкт рішення. 

В обговоренні взяли участь: Флінта В.В., Кипибіда М.Є., Дмитришин Ю.В., 

Рудан А.М., Чорна Л.І., Полікровський Р.С., Присяжнюк О.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/8 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків і зборів на території 

Збаразької міської ради на 2023 рік — начальника управління економіки та 

залучення інвестицій Збаразької міської ради Войціховського О.Б., котрий 

зачитав проєкт рішення. 

В обговоренні взяли участь: Флінта В.В., Кипибіда М.Є., Дмитришин Ю.В., 

Напованець Р.П., Рудан А.М., Полікровський Р.С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/9 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про дозвіл комунальному некомерційному підприємству 

"Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької 

міської ради на списання обладнання — начальника відділу охорони здоров’я 



та соціального захисту Збаразької міської ради Ходинчак Г.П., котра зачитала 

проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/10 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про дозвіл комунальному некомерційному підприємству 

"Збаразька центральна лікарня" Збаразької міської ради на списання 

обладнання — начальника відділу охорони здоров’я та соціального захисту 

Збаразької міської ради Ходинчак Г.П., котра зачитала проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/11 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту — начальника відділу 

охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради Ходинчак Г.П., 

котра зачитала проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/12 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту — начальника відділу 

охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради Ходинчак Г.П., 

котра зачитала проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/13 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 



СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства "Збаразький центр первинної 

медико-санітарної допомоги" Збаразької міської ради за І квартал 2022 року 

— начальника відділу охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької 

міської ради Ходинчак Г.П., котра зачитала проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/14 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства "Збаразька центральна лікарня" 

Збаразької міської ради за І квартал 2022 року — начальника відділу охорони 

здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради Ходинчак Г.П., котра 

зачитала проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/15 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства "Збаразька центральна лікарня" Збаразької 

міської ради на 2022 рік — начальника відділу охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради Ходинчак Г.П., котра зачитала проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/16 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програм та Положення з питань 

соціальної підтримки громадян, які проживають на території Збаразької 



громади — начальника відділу охорони здоров’я та соціального захисту 

Збаразької міської ради Ходинчак Г.П., котра зачитала проєкт рішення. 

В обговоренні взяли участь: Кипибіда М.Є., Флінта В.В., Полікровський Р.С., 

Лесик І.З., Багрій П.Ф., Чорна Л.І., Рудан А.М., Яворівська Т.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/17 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про зміну типу та перейменування закладів загальної середньої 

освіти Збаразької міської ради та затвердження їх установчих документів 

— начальника управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради 

Флінту В.В., котрий зачитав проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/18 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про надання орендних знижок або звільнень від сплати 

орендної плати за договорами оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Збаразької міської ради — начальника управління 

освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради Флінту В.В., котрий зачитав 

проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/19 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про здійснення заходів з оптимізації мережі закладів загальної 

середньої освіти Збаразької міської ради у 2023 році — начальника управління 

освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради Флінту В.В., котрий зачитав 

проєкт рішення. 



В обговоренні взяли участь: Кипибіда М.Є., Флінта В.В., Полікровський Р.С., 

Лесик І.З., Багрій П.Ф., Чорна Л.І., Рудан А.М., Яворівська Т.О., Бочаров О.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 18 депутатів та міський голова) 

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/20 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про намір передачі об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності в оренду та включення їх до Переліку першого типу об’єктів 

оренди комунальної власності — начальника управління регіонального 

розвитку Збаразької міської ради Берекету Г.В., котра зачитала проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/21 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про намір передачі об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності в оренду та включення їх до Переліку першого типу об’єктів 

оренди комунальної власності — начальника управління регіонального 

розвитку Збаразької міської ради Берекету Г.В., котра зачитала проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/22 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про перейменування вулиць — секретаря Збаразької міської ради 

Напованця Р.П., котрий зачитав проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 19 депутатів та міський голова) 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/23 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 



СЛУХАЛИ: Про внесення змін в договори оренди землі — начальника відділу 

містобудування та земельних відносин Мартиненко О.М., котра зачитала проєкт 

рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 18 депутатів та міський голова) 

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/24 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення — начальника відділу містобудування та земельних відносин 

Мартиненко О.М., котра зачитала проєкт рішення. 

В обговоренні взяли участь: Кипибіда М.Є., Флінта В.В., Полікровський Р.С., 

Лесик І.З., Багрій П.Ф., Чорна Л.І., Рудан А.М., Бочаров О.М., Дмитришин І.В., 

Яворівська Т.О., Дмитришин Ю.В., Мартиненко О.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 18 депутатів та міський голова) 

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/25 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду земельних ділянок для товарного 

сільськогосподарського виробництва на один рік — начальника відділу 

містобудування та земельних відносин Мартиненко О.М., котра зачитала проєкт 

рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 18 депутатів та міський голова) 

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/26 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

щодо інвентаризації земель для передачі в оренду для товарного 

сільськогосподарського виробництва — начальника відділу містобудування та 

земельних відносин Мартиненко О.М., котра зачитала проєкт рішення. 



В обговоренні взяли участь: Кипибіда М.Є., Флінта В.В., Полікровський Р.С., 

Лесик І.З., Багрій П.Ф., Чорна Л.І., Рудан А.М., Бочаров О.М., Дмитришин І.В., 

Яворівська Т.О., Дмитришин Ю.В., Мартиненко О.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 18 депутатів та міський голова) 

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/27 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про водні об’єкти — начальника відділу містобудування та 

земельних відносин Мартиненко О.М., котра зачитала проєкт рішення. 

В обговоренні взяли участь: Кипибіда М.Є., Флінта В.В., Полікровський Р.С., 

Лесик І.З., Багрій П.Ф., Чорна Л.І., Рудан А.М., Бочаров О.М., Дмитришин І.В., 

Яворівська Т.О., Дмитришин Ю.В., Мартиненко О.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 18 депутатів та міський голова) 

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/17/28 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

 

Збаразький міський голова Полікровський Р.С. подякував усім за 

співпрацю. 

Сесія завершила свою роботу. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

 

Збаразький міський голова     Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 
 
 

Секретар міської ради     Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


