
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету  

 
 

від 23.12.2014 року № 27               
 
м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 

Розпочато засідання о  14  год.  30  хв. 

Закінчено засідання о  17  год.   10  хв. 
  

Брали участь в засіданні члени  

виконавчого комітету: 
 
В.Анушкевичуc  - міський  голова      
 
М.Вітенко   - секретар міської ради     
 
З.Фітель - перший заступник міського голови  
 
Р.Гайда    - заступник міського голови 
 
Б.Білик   - заступник міського голови  
 
М.Верес   - заступник міського голови  
 
А.Лис   - керуючий справами виконавчого комітету міської  

  ради 
Л.Богославець  - приватний підприємець 
 
В.Войтик   - секретар наглядової ради КП “Єдиний розрахунко- 

  вий центр” 
 
Д.Демків   - головний інженер ПП “Ярковиця” 
 
О.Загурський  - приватний підприємець 
 
Я.Зуб’як   - директор ПП “Чебрець” 
 
І.Криховецький  - продекан економічного факультету Івано-Фран- 

  ківського університету права ім. Короля Данила 
  Галицького 

 
О.Кулик    - директор Івано-Франківського регіонального управ- 

  ління Державної спеціалізованої фінансової уста- 
  нови “Державний фонд сприяння молодіжному  

        житловому будівництву” 
 
Р.Руско - директор ПП “Прикарпатська туристична компанія” 
 
С.Федорців    
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Присутні  на засіданні: 

 
В.Вовчук    - заступник головного лікаря центральної міської  

  клінічної лікарні 
 
В.Гайдар    - директор Департаменту містобудування та архітек- 
        тури виконавчого комітету міської ради 
 
О.Ганчак    - начальник управління торгівлі виконавчого  

  комітету міської ради 
 
О.Гуменний   - заступник начальника відділу обліку і розподілу  

  житла виконавчого комітету міської ради 
 
В.Голутяк    - заступник генерального директора КП “Івано- 

  Франківськводоекотехпром” 
 
Я.Гордій   - директор Спеціалізованого ремонтно-будівельного 
      підприємства “Ліфткомплект” 
 
М.Іванчишин  - начальник відділу землеустрою, кадастру та ринку 
      земель управління земельних відносин виконавчого  

  комітету міської ради 
 
О.Заклинська   - директор департаменту соціальної політики 

  виконавчого комітету міської ради 
 
Н.Кедик    - начальник юридичного відділу виконавчого  

  комітету міської ради 
 
Д.Клицюк    - заступник головного лікаря центральної міської  

  клінічної лікарні 
 
І.Кривонос   - заступник прокурора м. Івано-Франківська 
 
Н.Кромкач    - начальник управління економічного та інтеграцій- 

  ного розвитку виконавчого комітету міської ради 
 
К.Козачишин  - головний спеціаліст відділу житлового господарст- 

  ва управління інфраструктури Департаменту кому- 
  нального господарства, транспорту та зв’язку вико- 
  навчого комітету міської ради 

 
О.Кошик   - головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту  

  містобудування та архітектури виконавчого комі- 
  тету міської ради 

 
Б.Маланюк    - начальник відділу з питань діяльності правоохорон- 
      них органів, оборонної та мобілізаційної роботи 
       виконавчого комітету міської ради 
 
Н.Микула    - начальник управління освіти і науки виконавчого  

  комітету міської ради 
 
С.Лосюк    - заступник начальника управління генерального 

    плану та містобудівного кадастру Департаменту  
  містобудування та архітектури виконавчого  

        комітету міської ради 
 
К.Обладан    - начальник управління земельних відносин 
      виконавчого комітету міської ради 
 
Б.Питель    - начальник управління адміністративних послуг 
      виконавчого комітету міської ради 
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І.Сенчук   - заступник директора Департаменту – начальник  

  відділу управління планування та реформування  
 Департаменту комунального господарства, транс- 

     порту та зв’язку виконавчого комітету міської ради 
 
З.Сливка    - начальник служби у справах дітей виконавчого  

  комітету міської ради 
 
М.Халак   - перший заступник начальника управління  
      капітального будівництва виконавчого комітету  

  міської ради 
 
Б.Чупірчук    - голова Фонду комунальної власності територіальної  

  громади міста Івано-Франківська 
 
Ю.Шабан   - заступник директора міського Центру дозвілля  

  дітей та юнацтва за місцем проживання 
 
Г.Шайбан   - головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Г.Яцків    - т.в.о.начальника фінансового управління виконав- 
      чого комітету міської ради 
Родина Гриньків 
Представники ЗМІ. 

 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про програму економічного і соціального 
розвитку міста Івано-Франківська на 2015 рік” 

 
Доповідала:  Н.Кромкач 
Виступили: В.Анушкевичус, Б.Білик 
Вирішили: рішення № 660 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про звільнення та зменшення сплати 
пайової участі замовників будівництва у створенні і 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста” 

 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 661 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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3. СЛУХАЛИ: Про погодження договору про пайову участь 

замовників будівництва у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструк-
тури міста 

 
Доповідала:  Г.Яцків 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 662 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про розмір плати для батьків за 
перебування дітей у дошкільних навчальних закладах 
міста” 

 
Доповідала:  Н.Микула 
Виступили: В.Анушкевичус, Р.Руско, М.Вітенко 
Вирішили: проект рішення приймати з бюджетом. 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження з 01.01.2015р. нового 
штатного розпису Івано-Франківського міського 
Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем 
проживання” 

 
Доповідав:   Ю.Шабан 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 663 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16  
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до Статуту Івано-
Франківського міського Центру дозвілля дітей та 
юнацтва за місцем проживання” 

 
Доповідав:   Ю.Шабан 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 664 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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7. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про списання основних засобів з балансу 
закладів охорони здоров’я” 

 
Доповідав:   Д.Клицюк 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 665 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.09.2014 р. № 463 
 
Доповідала:  О.Заклинська 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 666 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
9. СЛУХАЛИ: Про дозволи на тимчасове встановлення збірно-

розбірних металевих гаражів 
 
Доповідала:  О.Заклинська 
Виступили: М.Вітенко, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення не прийнято. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - немає 
    проти   - 5 
    утримались  - 11 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про міську Програму соціальної підтримки 
та реабілітації інвалідів зору на 2015 – 2019 роки” 

 
Доповідала:  О.Заклинська 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 667 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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11. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про програму соціальної підтримки 
окремих категорій громадян м. Івано-Франківська” 

 
Доповідала:  О.Заклинська 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 668 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
12. СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування, та подальше 
влаштування 

 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 669 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань органу опіки та піклування 
 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 670 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
  
 
14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо 

належного дітям майна, в тому числі житла, право 
власності на яке або право користування яким вони 
мають 

 
Доповідала:  З.Сливка 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 671 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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15. СЛУХАЛИ: Про тимчасове розташування місць (тимчасових 

споруд) для здійснення торгівлі продовольчою та 
промисловою групами товарів на куті вулиць 
Привокзальна-Вовчинецька 

 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступили: М.Вітенко, С.Федорців, В.Войтик, З.Фітель, 

В.Анушкевичус 
Вирішили: проект рішення доопрацювати. 
     
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.06.2014р. №282 “Про створення 
комітету конкурсних торгів” 

 
Доповідав:   О.Ганчак 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 672 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про житлові питання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Доповідав:   О.Гуменний 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 673 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
18. СЛУХАЛИ: Про погодження постановки на облік при 

міськвиконкомі громадян, які бажають отримати 
земельну ділянку під індивідуальне житлове 
будівництво 

 
Доповідав:   О.Гуменний 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 674 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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19. СЛУХАЛИ: Про оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Івано-Франківська 
 
Доповідав:   Б.Чупірчук 
Виступили: В.Войтик, З.Фітель, С.Федорців, В.Анушкевичус, 

М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 675 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про затвердження “Переліку основних робіт для 

здійснення невід’ємних поліпшень  орендованих 
нежитлових приміщень за власні кошти  орендаря” 

 
Доповідав:   Б.Чупірчук 
Виступили: В.Войтик, З.Фітель, С.Федорців, О.Кулик, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 676 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про оренду та безоплатне користування 
(позичку) об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Івано-Франківська” 

 
Доповідав:   Б.Чупірчук 
Виступили: М.Вітенко, О.Кулик, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 677 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
22. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс нежитлових будівель 
 
Доповідав:   Б.Чупірчук  
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 678 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 



 - 9 - 

 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про адміністративні послуги 
 
Доповідав:   Б.Питель 
Виступили: Р.Руско, М.Вітенко, С.Федорців, Р.Гайда, З.Фітель, 

В.Анушкевичус, В.Войтик 
Вирішили: рішення № 679 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 16 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про припинення розгляду звернень родини Гриньків 
 
Доповідала:  Н.Кедик  
Виступили: В.Анушкевичус, В.Гриньків, З.Фітель, 

Л.Богославець, І.Гриньків, В.Гриньків 
Вирішили: рішення № 680 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - 1 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
25. СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиціцйної програми КП “Івано-

Франківськводоекотехпром ” на 2015 рік 
 
Доповідав:   В.Голутяк 
Виступили: Р.Гайда, З.Фітель, Л.Богославець, М.Вітенко, 

В.Анушкевичус, В.Войтик 
Вирішили: рішення № 681 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - 1 
 
 
 
 
26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на переобладнання та 

перепланування житлових і нежитлових приміщень в 
будинках житлового та громадського призначення зі 
зміною і без зміни функціонального призначення, 
зовнішньої конфігурації 

  
Доповідав:   І.Сенчук 
Виступили: В.Анушкевичус, К.Козачишин, З.Фітель 
Вирішили: рішення № 682 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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27. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс  Меморіального скверу на 

вул. С.Бандери 
  
Доповідав:   І.Сенчук 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус, Л.Богославець, Р.Гайда, 

І.Кривонос, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 683 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
28. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про зміни до статуту комунального 
підприємства “Полігон ТПВ” 

  
Доповідав:   І.Сенчук 
Виступили: В.Войтик, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 684 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
29. СЛУХАЛИ: Про тарифи на послуги з технічного обслуговування 

недиспетчеризованих ліфтів 
  
Доповідав:   І.Сенчук 
Виступили: В.Анушкевичус, Р.Гайда, М.Вітенко, В.Войтик, 

Я.Гордій 
Вирішили: рішення № 685 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 9 
    проти   - немає 
    утримались  - 5 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
30. СЛУХАЛИ: Про демонтаж тимчасових споруд 
  
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: І.Кривонос, З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 686 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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31. СЛУХАЛИ: Про розширення дитячого майданчика 
  
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 687 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в пункт 1. рішення виконавчого 

комітету міської ради від 12.08.2014р. № 420 “Про 
встановлення дитячого майданчика” 

  
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 688 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
33. СЛУХАЛИ: Про продовження дозволів на розташування 

тимчасових споруд в   м. Івано-Франківську 
  
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 689 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
34. СЛУХАЛИ: Про знесення самовільно встановлених гаражів та 

огорожі 
  
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 690 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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35. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
  
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: З.Фітель, Д.Демків, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 691 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
36. СЛУХАЛИ: Про розміщення зовнішньої реклами 
  
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: В.Анушкевичус, З.Фітель, Р.Руско, М.Вітенко 
Вирішили: рішення № 692 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
37. СЛУХАЛИ: Про Порядок встановлення огорож у м. Івано-

Франківську 
  
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: М.Вітенко, І.Кривонос, В.Анушкевичус, З.Фітель, 

Р.Гайда, В.Войтик, Д.Демків, С.Федорців 
Вирішили: проект рішення доопрацювати. 
      
 
 
 
38. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами 
  
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 693 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
39. СЛУХАЛИ: Про знесення самочинно збудованої прибудови 
  
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 694 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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40. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території (уточнення положень 
діючого генерального плану м. Івано-Франківська) 
вздовж правого берега річки Бистриці 
Надвірнянської (паралельно вул. Микитинецькій) в 
м. Івано-Франківську 

  
Доповідав:   В.Гайдар 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 695 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
41. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про комплексну програму профілактики 
злочинності в місті на 2015 рік” 

  
Доповідав:   Б.Маланюк 
Виступили: М.Вітенко, В.Анушкевичус, З.Фітель, І.Кривонос, 

В.Войтик, С.Федорців 
Вирішили: проект рішення доопрацювати. 
      
 
 
 
 
42. СЛУХАЛИ: Про план роботи виконавчого комітету міської ради 

на перше півріччя 2015 року 
  
Доповідав:   А.Лис 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 696 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
43. СЛУХАЛИ: Про оскарження постанов адміністративної комісії 
  
Доповідав:   А.Лис 
Виступив: В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 697 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
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44. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення міської ради 
від 11.07.2002р. “Про структуру та чисельність 
виконавчих органів міської ради” 

  
Доповідав:   К.Обладан 
Виступили: З.Фітель, В.Анушкевичус, М.Вітенко, Н.Кедик, 

І.Кривонос 
Вирішили: рішення № 698 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1 
 
 
 
 
45. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про розгляд клопотань фізичних і 
юридичних осіб із земельних питань” 

  
Доповідав:   К.Обладан 
Виступили: З.Фітель, М.Вітенко, В.Анушкевичус 
Вирішили: рішення № 699 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 15 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - 1. 
 
 
 
 
 
 

Міський голова      Віктор Анушкевичус 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

 комітету міської ради     Андрій Лис 


