
 
 

        

  

 

   

УКРАЇНА 

Вінницька область Вінницький район 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ПРОТОКОЛ   № 8 

8 - ої  позачергової сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 

 

12.03.2021 року                                                                 с. Лука-Мелешківська                         
                            

Всього депутатів ради     - 22 депутатів 

Присутніх на сесії            - 19  депутатів  (додаток 1) 

Запрошених                      - 9 осіб (додаток 2) 

 

Відкриває пленарне засідання 8 позачергової сесії сільської ради 8 скликання голова 

Лука-Мелешківської  сільської ради Августович Б.І.. 

За результатами реєстрації на пленарне засідання 8 позачергової сесії сільської ради 

8 скликання прибуло 19 депутатів з 22 депутатів загального складу ради. 

В засідання сесії сільської ради беруть участь запрошені: Чаленко Дмитро 

Андрійович – заступник голови Вінницької обласної ради; Мельник Надія Борисівна – 

депутат Вінницької обласної ради. 

Відповідно до частини 12 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” сесія повноважна розпочати роботу. Надійшла пропозиція розпочати роботу 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

 

8 позачергову сесію Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання оголошую 

відкритою. 

Звучить Гімн України. 

Сільський голова Августович Б.І. звернув увагу депутатів на необхідність 

дотримання під час голосування вимог Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 

35), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 59і) щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

 

СЛУХАЛИ: Обговорення порядку денного та регламенту роботи 8 позачергової сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання. 

Інформація Августович Б.І., сільського голови.  

Переходимо до обговорення порядку денного, пропоную проект порядку денного 

прийняти за основу. Прошу проголосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято. 



 
 

  

Августович Б.І., сільський голова, вніс прропозицію прийняти проект порядку 

денного в цілому, оскільки доповнень та зауважень немає. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

Августович Б.І., сільський голова, вніс пропозицію по регламенту роботи сесії. По 

всіх питання виступи -  до  1 хв., сесію провести в межах 1 год. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

ВИРІШИЛИ: Порядок денний та регламент роботи 8 позачергової сесії сільської ради 8 

склиикання затвердити в цілому. 

 

Порядок денний 8 позачергової сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 
 

Про затвердження Стратегії розвитку Лука-Мелешківської сільської територіальної 

громади до 2030 року – Стратегії 3.0. 
(Доповідає Августович Б.І.) 

2. Про  внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  від 24.12.2020 року за 

№ 88 «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік 

(02530000000) (код бюджету)». 
(Доповідає Шило В.М.) 

3. Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021 рік. 
(Доповідає Шило В.М.) 

4. Про затвердження Програми «Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо 

переміщених осіб на 2021 рік». 

(Доповідає Шило В.М.) 

5. Про присвоєння назви вулиці в с. Яришівка. 

(Доповідає Проценко Д.Л.) 

6. Про виділення коштів місцевого бюджету для співфінансування робіт по об’єктам 

будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг комунальної 

власності. 

(Доповідає Проценко Д.Л.) 

7. Про виділення коштів місцевого бюджету для співфінансування робіт по об’єктам 

будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг комунальної 

власності. 

(Доповідає Проценко Д.Л.) 

8. Про виділення коштів місцевого бюджету для співфінансування робіт по об’єктам 

будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг комунальної 

власності. 

(Доповідає Проценко Д.Л.) 

9. Про виділення коштів місцевого бюджету для співфінансування робіт по об’єктам 

будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг комунальної 

власності. 

(Доповідає Проценко Д.Л.) 



 
 

10. Про передачу комунального майна в оперативне управління Відділу управління 

майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської ради. 
(Доповідає Шило В.М.) 

11. Про передачу комунального майна в оперативне управління Відділу освіти та 

культури Лука-Мелешківської сільської ради. 
(Доповідає Шило В.М.) 

12. Про передачу комунального майна в оперативне управління Відділу соціального 

захисту населення та охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської ради. 

(Доповідає Шило В.М.) 

13.  Про прийняття майна зі спільної комунальної власності територіальних громад сіл, 

селищ Вінницького району у комунальну власність Лука-Мелешківської територіальної 

громади. 
(Доповідає Шило В.М.) 

14. Про прийняття до сфери управління «ЗАГАЛЬНООСВІТНЮ ШКОЛУ І-ІІ СТУПЕНІВ  

С.ПИЛЯВИ, ТИВРІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»,  внесення змін та 

затвердження статуту в новій редакції. 
(доповідає Бондар В.М.) 

15. Про затвердження Програми  розвитку земельних відносин у Лука-

Мелешківській територіальній громаді Вінницького району Вінницької області на 2021 

рік 
(Доповідає Шило В.М.) 

 

 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Стратегії розвитку Лука-Мелешківської сільської 

територіальної громади до 2030 року – Стратегії 3.0. 

ВИСТУПИЛИ: 

Чаленко Д.А. – заступник голови Вінницької обласної ради. Подякував громаді за 

запрошення. Відмітив, що прийняття Стратегії – це історична подія, пройдено важливий етап – 

обговорення. В дискусії з бізнесом, мешканцями розроблено план комплексного підходу до 

розвитку громади. Приємно, що Лука-Мелешківська громада є однією з перших: Вінниця та 

Бершадь вже затвердили Стратегію розвитку. Проаналізовано інструменти, можливості розвитку, 

присутні сільські депутати та всі мешканці громади прагнуть до комфортного життя. Побажав 

успіху, гарантував підтримку обласної ради. 

Мельник Н.Б. – депутат Вінницької обласної ради. Відмітила, що прийнятий документ 

буде супроводжувати громаду 10 років. Звернулась з пропозицією пітримати розроблену 

Стратегію, врахувавши всі побажання. 

Августович Б.І. – сільський голова. Підкреслив, що Стратегія розвитку Лука-

Мелешківської сільської територіальної громади до 2030 року – довготрималий документ. Навесні 

2020 року проведено стратегічний аналіз. По результатам SWOT-аналізу ми визначили сильні і 

слабкі сторони громади. Стратегія територіальної громади – це дороговказ, інструкція, як 

максимально ефективно використати наявні ресурси (природні, людські, фінансові) з метою 

досягнення бажаного результату та підвищення рівня життя всіх мешканців, адже кожен житель 

важливий! Стратегія розвитку громади є таким документом, який може і має зазнавати змін за 

появи такої потреби, щоб можна було скористатися всіма можливостями розвитку і мінімізації 

ризиків. Зупинився більш детально на стратегічних цілях. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу та в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 226 «Про затвердження Стратегії розвитку Лука-Мелешківської 

сільської територіальної громади до 2030 року – Стратегії 3.0» прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

2.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  від 

24.12.2020 року за № 88 «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади 

на 2021 рік (02530000000) (код бюджету)». 

З інформацією виступив Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Довела до відома 

про необхідність збільшити доходи та видаткову частину загального фонду  Лука-Мелешківської 

сільської ради на суму 95 281 грн., для здійснення видатків по нарахуванню та виплаті заробітної 

плати та нарахувань на неї, та по придбанню спеціальних засобів корекції для осіб які здобувають 

освіту у закладах ЗОШ; на суму 4 927 грн., для здійснення видатків по придбанню спеціальних 

засобів корекції для осіб які здобувають освіту у закладах ЗОШ; на суму 4 468 373 грн. по  об’єкту 

«Реконструкція частини будівлі стаціонару під амбулаторю загальної практики сімейної медицини 

Лука-Мелешківського ЦПМСД. А також збільшити видатки загального фонду бюджету 

територіальної громади на суму 437 522 грн. за рахунок направлення вільних залишків коштів 

загального фонду, які утворились станом на 01.01.2021 року та інші зміни.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 227 «Про  внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  

від 24.12.2020 року за № 88 «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади 

на 2021 рік (02530000000) (код бюджету)»» прийняти в цілому (додається). 

 

 

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021 

рік. 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Повідомила, що 

Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021рік розроблена з метою виконання 

судових рішень, що надходять виконавчому комітету та відділам сільської ради, бюджетним 

установам, закладам, організаціям та одержувачам бюджетних коштів, які отримують кошти з 

сільського бюджету, в процесі виконання ними своїх повноважень. Реалізація Програми надасть 

можливість: зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, 

накладення штрафів, тощо); забезпечити виконання судових рішень судів про стягнення коштів з 

боржників, які отримують кошти з сільського бюджету. Це стосується боргу по Пилявській 

сільській раді на суму орієнтовно 2 млн.грн. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 228 «Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень 

суду на 2021 рік» прийняти в цілому (додається). 

 

 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо 

переміщених осіб на 2021 рік». 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Повідомила, що 

Програма спрямована на забезпечення житловими приміщеннями з фонду житла для тимчасового 

проживання громадян вказаної категорії, які перебуватимуть на обліку громадян, що потребують 

надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 



 
 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 229 «Про затвердження Програми «Забезпечення тимчасовим житлом 

внутрішньо переміщених осіб на 2021 рік» прийняти в цілому (додається). 

 

 

5.СЛУХАЛИ: Про присвоєння назви вулиці в с. Яришівка. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу комунального майна та 

будівництва по заяві голови фермерського господарства «Тріумф Лайф» Дудника Артура 

Степановича. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 230 «Про присвоєння назви вулиці в с. Яришівка» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про виділення коштів місцевого бюджету для співфінансування робіт по 

об’єктам будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг 

комунальної власності. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу комунального майна та 

будівництва. Ознайомив з Порядком відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населених 

пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що 

спрямовується в сферу дорожнього господарства у редакції згідно розпорядження голови 

Вінницької ОДА та необхідністю, для участі у цьому відборі, виділення коштів по об’єкту: 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. І.Богуна в с.Лука-Мелешківська, Вінницького 

району, Вінницької області».  

ВИСТУПИЛИ: 

Августович Б.І. – повідомив про наміри взяти участь в обласному конкурсі з 4 проектами. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 231 «Про виділення коштів місцевого бюджету для співфінансування 

робіт по об’єктам будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг 

комунальної власності» прийняти в цілому (додається). 

 

 

7.СЛУХАЛИ: Про виділення коштів місцевого бюджету для співфінансування робіт по 

об’єктам будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг 

комунальної власності. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу комунального майна та 

будівництва. Ознайомив з Порядком відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населених 

пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що 

спрямовується в сферу дорожнього господарства у редакції згідно розпорядження голови 

Вінницької ОДА та необхідністю, для участі у цьому відборі, виділення коштів по об’єкту: 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Українська с. Іванівка, Лука-Мелешківської 

с/р, Вінницького району, Вінницької області».  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 



 
 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 232 «Про виділення коштів місцевого бюджету для співфінансування 

робіт по об’єктам будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг 

комунальної власності» прийняти в цілому (додається). 

 

 

8.СЛУХАЛИ: Про виділення коштів місцевого бюджету для співфінансування робіт по 

об’єктам будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг 

комунальної власності. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу комунального майна та 

будівництва. Ознайомив з Порядком відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населених 

пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що 

спрямовується в сферу дорожнього господарства у редакції згідно розпорядження голови 

Вінницької ОДА та необхідністю, для участі у цьому відборі, виділення коштів по об’єкту: 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної Сотні в с.Сокиринці, Лука-

Мелешківської с/р, Вінницького району, Вінницької області». 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 233 «Про виділення коштів місцевого бюджету для співфінансування 

робіт по об’єктам будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг 

комунальної власності» прийняти в цілому (додається). 

 

 

9.СЛУХАЛИ: Про виділення коштів місцевого бюджету для співфінансування робіт по 

об’єктам будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг 

комунальної власності. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу комунального майна та 

будівництва. Ознайомив з Порядком відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населених 

пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що 

спрямовується в сферу дорожнього господарства у редакції згідно розпорядження голови 

Вінницької ОДА та необхідністю, для участі у цьому відборі, виділення коштів по об’єкту: 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с.Лука-Мелешківська, Вінницького 

району, Вінницької області». 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 234 «Про виділення коштів місцевого бюджету для співфінансування 

робіт по об’єктам будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг 

комунальної власності» прийняти в цілому (додається). 

 

10.СЛУХАЛИ: Про передачу комунального майна в оперативне управління Відділу 

управління майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Повідомила, що у 

зв’язку зі створенням виконавчих органів ради та забезпеченням організації  їх діяльності виникла 

потреба передати комунальне майно в оперативне управління Відділу управління майном та 

будівництва Лука-Мелешківської сільської ради. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 



 
 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 235 «Про передачу комунального майна в оперативне управління 

Відділу управління майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

11.СЛУХАЛИ: Про передачу комунального майна в оперативне управління Відділу освіти 

та культури Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Повідомила, що у 

зв’язку зі створенням виконавчих органів ради та забезпеченням організації  їх діяльності виникла 

потреба передати комунальне майно в оперативне управління Відділу освіти та культури Лука-

Мелешківської сільської ради. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 236 «Про передачу комунального майна в оперативне управління 

Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

12.СЛУХАЛИ: Про передачу комунального майна в оперативне управління Відділу 

соціального захисту населення та охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської ради. 

З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Повідомила, що у 

зв’язку зі створенням виконавчих органів ради та забезпеченням організації  їх діяльності виникла 

потреба передати комунальне майно в оперативне управління Відділу соціального захисту 

населення та охорони здоров’я. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 237 «Про передачу комунального майна в оперативне управління 

Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської ради» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

13.СЛУХАЛИ: Про прийняття майна зі спільної комунальної власності територіальних 

громад сіл, селищ Вінницького району у комунальну власність Лука-Мелешківської 

територіальної громади. 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Повідомила про 

прийняття зі спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ Вінницького 

району у комунальну власність Лука-Мелешківської територіальної громади майна, яке рахується 

на балансі КЗ «ВРБДЮТ» та передачу даного майна в оперативне управління з постановкою на 

баланс Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 238 «Про прийняття майна зі спільної комунальної власності 

територіальних громад сіл, селищ Вінницького району у комунальну власність Лука-

Мелешківської територіальної громади» прийняти в цілому (додається). 



 
 

 

 

14.СЛУХАЛИ: Про прийняття до сфери управління «ЗАГАЛЬНООСВІТНЮ ШКОЛУ І-ІІ 

СТУПЕНІВ С.ПИЛЯВИ, ТИВРІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»,  внесення 

змін та затвердження статуту в новій редакції. 
З інформацією виступив Бондар В.М. – начальник юридичного відділу. Повідомив про 

необхідність прийняття до сфери управління Лука-Мелешківської сільської ради ЗОШ с. Пилява, а 

також змінити власника, найменування закладу та затвердження Статуту в новій редакції. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 239 «Про прийняття до сфери управління «ЗАГАЛЬНООСВІТНЮ 

ШКОЛУ І-ІІ СТУПЕНІВ С.ПИЛЯВИ, ТИВРІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ», 

внесення змін та затвердження статуту в новій редакції» прийняти в цілому (додається). 

 

 

 

15.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми  розвитку земельних відносин у Лука-

Мелешківській територіальній громаді Вінницького району Вінницької області на 2021 рік. 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Повідомила 

присутнім, що Програма розроблена у зв'язку з необхідністю проведення зміни меж населених 

пунктів,  оновлення грошової оцінки землі, з метою подальшого розвитку земельних відносин, 

впровадження правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, 

спрямованих на раціональне використання земель території ради, забезпечення особливого 

режиму використання земель природоохоронного, історико-культурного призначення. Коротко 

зупинилась на меті, заходах, обсягах і джерелах фінансування Програми. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 20 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 240 «Про затвердження Програми  розвитку земельних відносин у Лука-

Мелешківській територіальній громаді Вінницького району Вінницької області на 2021 рік» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

 
 

 

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ 


