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Барвінківська міська рада (/) » Рішення Барвінківської міської ради (/rishennya-barvinkivskoi-miskoi-radi-15-58-57-24-
04-2019/) » Рішення Барвінківської міської ради (06.12.2019) (/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-vid-06122019-
1575639805/) » РІШЕННЯ від 06 грудня 2019 року     № 1276-VII Про поновлення дії договорів оренди земельних
ділянок

БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Барвінківський район, Харківська область

Поіменне голосування (06.12.2019) (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/poimenne-holosuvannya-
06122019-1575640008/)
РІШЕННЯ  від  06 грудня  2019 року   № 1264 - VІІ Про затвердження порядку денного LІХ  сесії 
Барвінківської міської ради VІІ скликання (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-
hrudnya-2019-roku-1264-vii-pro-zatverdzhennya-poryadku-dennoho-likh-sesiyi-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-
vii-sklykannya-1575992443/)
РІШЕННЯ  від 06 грудня 2019 року  № 1265  -VIІ Про   внесення змін до рішення міської ради  від 21
грудня 2018 року № 1027  «Про міський бюджет м .Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього.
(https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1265-vii-pro-vnesennya-zmin-do-
rishennya-miskoyi-rady-vid-21-hrudnya-2018-roku-1027-pro-miskyy-byudzhet-m-barvinkov/)
РІШЕННЯ  від 06 грудня  2019 року № 1266- VII  Про внесення змін до  « Програми фінансового
забезпечення дошкільних навчальних закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік та на період
2016-2019 роки» (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1266-vii-pro-
vnesennya-zmin-do-prohramy-�nansovoho-zabezpechennya-doshkilnykh-navchalnykh-zakladiv-osvity-
mbarvink/)
РІШЕННЯ  від 06 грудня  2019 року  № 1267 - VII Про внесення змін та доповнень до «Програми
реформування  та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове   на 2017-2020
роки» (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1267-vii-pro-vnesennya-
zmin-ta-dopovnen-do-prohramy-reformuvannya-ta-rozvytku-zhytlovokomunalnoho-hospodarstva-mbar/)
РІШЕННЯ від 06 грудня  2019 року  №  1268 - VII Про внесення змін та доповнень до «Програми 
обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове  на
2016-2020 роки та додатків до нього (зі змінами)» (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-
06-hrudnya-2019-roku-1268-vii-pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-prohramy-obsluhovuvannya-
utrymannya-remontu-ta-rozvytku-dorozhnoho-kompl/)
РІШЕННЯ від 06 грудня  2019 року  № 1269- VII Про внесення змін і доповнень до «Програми
 надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Благоустрій» територіальної громади
м.Барвінкове на 2016-2019 роки» та до додатку 5 (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-
06-hrudnya-2019-roku-1269-vii-pro-vnesennya-zmin-i-dopovnen-do-prohramy-nadannya-�nansovoyi-
pidtrymky-komunalnomu-pidpryyemstvu-blahous/)
РІШЕННЯ  від 06 грудня  2019 року   №  1270- УІІ Про внесення змін та доповнень до «Програми
удосконалення та надання невідкладної медичної допомоги  населенню м.Барвінкове на 2016-
2020 роки» (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku--1270-uii-pro-
vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-prohramy-udoskonalennya-ta-nadannya-nevidkladnoyi-medychnoyi-
dopomohy-n/)
РІШЕННЯ від  06 грудня  2019 року   № 1271-УІІ Про внесення змін та доповнень  до   «Програми
соціально- економічного та культурного розвитку  м.Барвінкове на 2016-2020 роки»
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(https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1271uii-pro-vnesennya-zmin-ta-
dopovnen-do-prohramy-socialno-ekonomichnoho-ta-kulturnoho-rozvytku-mbarvinkove-na-201/)
РІШЕННЯ від 06 грудня 2019 року  №  1272  -VII Про надання дозволу по прийняттю на баланс
проектно-кошторисної документації по будівництву об’єкту газопостачання «Газифікація південно-
західної частини міста Барвінкове Харківської області з ГРП» (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1272-vii-pro-nadannya-dozvolu-po-pryynyattyu-na-
balans-proektnokoshtorysnoyi-dokumentaciyi-po-budivnyctvu-ob-yektu-/)
 РІШЕННЯ   від 06 грудня 2019 року   № 1273  - VII Про передачу КП «Благоустрій» в експлуатацію
обладнання комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове на праві
оперативного управління (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/-rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-
1273-vii-pro-peredachu-kp-blahoustriy-v-ekspluataciyu-obladnannya-komunalnoyi-vlasnosti-terytorialnoyi-
hromady-mis/)
РІШЕННЯ  від 06 грудня  2019 року №   1274  - VII Про передачу КП «Обласний інформаційно-
технічний центр» в тимчасове управління (експлуатацію) майна комунальної власності
територіальної громади міста Барвінкове на праві оперативного управління (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1274-vii-pro-peredachu-kp-oblasnyy-
informaciynotekhnichnyy-centr-v-tymchasove-upravlinnya-ekspluataciyu-mayna-komun/)
РІШЕННЯ від 06 грудня 2019 року    №1275-VII Про затвердження документації із землеустрою,
 передачу земельної ділянки у власність (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-
hrudnya-2019-roku-1275vii-pro-zatverdzhennya-dokumentaciyi-iz-zemleustroyu-peredachu-zemelnoyi-
dilyanky-u-vlasnist-1575993086/)
РІШЕННЯ від 06 грудня 2019 року     № 1276-VII Про поновлення дії договорів оренди земельних
ділянок (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1276vii-pro-
ponovlennya-diyi-dohovoriv-orendy-zemelnykh-dilyanok-1575993164/)
РІШЕННЯ від 06 грудня  2019 року   №   1277-VII Про покладання на Барвінківський виконавчий
комітет міської ради повноважень зберігача інвентаризаційних справ технічної інвентаризації 
об’єктів нерухомого майна (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-
-1277vii-pro-pokladannya-na-barvinkivskyy-vykonavchyy-komitet-miskoyi-rady-povnovazhen-zberihacha-
inventaryzaciynyk/)
РІШЕННЯ від 06 грудня 2019 року  № 1278 -VII Про  внесення змін до Програми соціального захисту
населення міста Барвінкове на 2017-2020 роки (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-
hrudnya-2019-roku-1278-vii-pro-vnesennya-zmin-do-prohramy-socialnoho-zakhystu-naselennya-mista-
barvinkove-na-20172020-roky-1575993242/)
РІШЕННЯ від 06 грудня 2019 року   № 1279 - Vll Про затвердження Плану діяльності Барвінківської
міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1279-vll-pro-zatverdzhennya-planu-diyalnosti-
barvinkivskoyi-miskoyi-rady-z-pidhotovky-proyektiv-rehulyatornykh-akti/)
РІШЕННЯ від  06 грудня  2019 року № 1280- VІІ Про затвердження видів суспільно корисних
оплачуваних робіт для осіб,  на яких судом накладене адміністративне стягнення у вигляді
суспільно корисних оплачуваних робіт на 2020 рік (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-
06-hrudnya-2019-roku-1280-vii-pro-zatverdzhennya-vydiv-suspilno-korysnykh-oplachuvanykh-robit-dlya-
osib-na-yakykh-sudom-nakladene-admini/)
РІШЕННЯ від 06 грудня 2019 року    № 1281 -VII Про розгляд листа щодо передачі пам’яток історії та
культури, що знаходяться на території міста Барвінкове Харківської області та підлягають
демонтажу згідно Закону України «Про засудження комуніст (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1281-vii-pro-rozhlyad-lysta-shchodo-peredachi-pam-
yatok-istoriyi-ta-kultury-shcho-znakhodyatsya-na-terytoriyi-mista/)
РІШЕННЯ від  06 грудня  2019 року  №  1282 - VІІ Про депутатський запит (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1282-vii-pro-deputatskyy-zapyt-1575993540/)

https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1271uii-pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-prohramy-socialno-ekonomichnoho-ta-kulturnoho-rozvytku-mbarvinkove-na-201/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1272-vii-pro-nadannya-dozvolu-po-pryynyattyu-na-balans-proektnokoshtorysnoyi-dokumentaciyi-po-budivnyctvu-ob-yektu-/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/-rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1273-vii-pro-peredachu-kp-blahoustriy-v-ekspluataciyu-obladnannya-komunalnoyi-vlasnosti-terytorialnoyi-hromady-mis/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1274-vii-pro-peredachu-kp-oblasnyy-informaciynotekhnichnyy-centr-v-tymchasove-upravlinnya-ekspluataciyu-mayna-komun/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1275vii-pro-zatverdzhennya-dokumentaciyi-iz-zemleustroyu-peredachu-zemelnoyi-dilyanky-u-vlasnist-1575993086/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1276vii-pro-ponovlennya-diyi-dohovoriv-orendy-zemelnykh-dilyanok-1575993164/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku--1277vii-pro-pokladannya-na-barvinkivskyy-vykonavchyy-komitet-miskoyi-rady-povnovazhen-zberihacha-inventaryzaciynyk/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1278-vii-pro-vnesennya-zmin-do-prohramy-socialnoho-zakhystu-naselennya-mista-barvinkove-na-20172020-roky-1575993242/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1279-vll-pro-zatverdzhennya-planu-diyalnosti-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-z-pidhotovky-proyektiv-rehulyatornykh-akti/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1280-vii-pro-zatverdzhennya-vydiv-suspilno-korysnykh-oplachuvanykh-robit-dlya-osib-na-yakykh-sudom-nakladene-admini/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1281-vii-pro-rozhlyad-lysta-shchodo-peredachi-pam-yatok-istoriyi-ta-kultury-shcho-znakhodyatsya-na-terytoriyi-mista/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1282-vii-pro-deputatskyy-zapyt-1575993540/


30.01.2020 РІШЕННЯ від 06 грудня 2019 року     № 1276-VII Про поновлення дії договорів оренди земельних ділянок

https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1276vii-pro-ponovlennya-diyi-dohovoriv-orendy-zemelnykh-dilyanok-157… 3/7

РІШЕННЯ від 06 грудня 2019 року     №
1276-VII Про поновлення дії договорів
оренди земельних ділянок
 

РІШЕННЯ
 

від 06 грудня 2019 року                                                                                    № 1276-VII

 

                Про поновлення дії договорів оренди земельних ділянок
 

Розглянувши заяви юридичних осіб про поновлення терміну дії договору оренди
земельних ділянок, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань
землекористування, архітектури, будівництва та екології, керуючись ст.ст. 83, 90,
116, ч.1 ст.122, ст.124, абз.22 ч.2 ст.134 ЗК України, ст.ст. 14, 33 Закону України
«Про оренду землі», ч.5 ст.16, п.34 ч.1 ст.26  та ст.59 Закону  України «Про
місцеве самоврядування в Україні» міська  рада
                                           ВИРІШИЛА:
1. Надати СТОВ Агрофірма «Барвінківська» (відомості) згоду на поновлення
договору оренди землі № 5/2017 від 07.02.2017 року укладеного між
Барвінківською міською радою та СТОВ Агрофірма «Барвінківська», що
зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
13.02.2017 року номер запису 19025815  щодо земельної ділянки комунальної
власності кадастровий № 6320410100:00:006:0024, площею 4,6937 га, яка
розташована за адресою: вул. Донецька, № 79 в м. Барвінкове, Харківська обл., 
цільове призначення – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення. З цією метою:
1.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки;
1.2. Затвердити істотні умови, що мають бути обумовлені в додатковій угоді до
договору оренди землі з СТОВ АФ «Барвінківська» (додаток 1).
1.3. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;
1.4. Утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію;
1.5. Своєчасно сплачувати орендну плату за землю.
1.6. Доручити міському голові підписати додаткову угоду до договору оренди
земельної ділянки із СТОВ АФ «Барвінківська».
1.7. Зобов’язати  СТОВ АФ «Барвінківська» упродовж 14 календарних днів з дня
отримання цього рішення, укласти з Барвінківською міською радою додаткову
угоду до договору оренди землі та здійснити державну реєстрацію права оренди
землі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень».
2. Відмовити СТОВ АФ «Барвінківська» у встановленні терміну оренди земельної
ділянки кадастровий №6320410100:00:006:0024 строком на 7 (сім) років.



30.01.2020 РІШЕННЯ від 06 грудня 2019 року     № 1276-VII Про поновлення дії договорів оренди земельних ділянок

https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1276vii-pro-ponovlennya-diyi-dohovoriv-orendy-zemelnykh-dilyanok-157… 4/7

2.1. Надати СТОВ АФ «Барвінківська» роз’яснення, що:
2.1.1 визначення Барвінківською міською радою істотних умов, які необхідно
обумовити в договорі оренди землі, яка є власністю територіальної громади міста
Барвінкове, зокрема, терміну дії такого договору,  є повноваженнями міської ради,
наданих їй і як представницькому органу місцевого самоврядування і як власнику
земельної ділянки відповідно до положень Земельного кодексу України, Законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про оренду землі»;
2.1.2 відповідно до ст.144 Конституції України рішення органу місцевого
самоврядування, прийняте в межах повноважень, є обов’язковим до виконання на
відповідній території та відповідно до ч.10 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування» може бути визнане незаконним лише в судовому порядку;
2.1.3 Конституцією України кожному гарантується право на звернення до суду для
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, як і право на
оскарження в суді рішень органів місцевого самоврядування.
 
3. Надати АТ «Мегабанк» (відомості) згоду на поновлення  договору оренди
землі № 22/2016 від 30.12.2016 року укладеного між Барвінківською міською
радою та АТ «Мегабанк» щодо земельної ділянки комунальної власності
кадастровий № 6320410100:00:002:0067, площею 0,0351 га, яка розташована за
адресою: вул. Освіти, №3/2 в м. Барвінкове, Харківська обл.,  цільове призначення
– для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ. З
цією метою:
3.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки;
3.2. Затвердити істотні умови, що мають бути обумовлені в додатковій угоді до
договору оренди землі з АТ «Мегабанк» (додаток 2).
  3.3.Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;
  3.4. Утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію;
3.5. Своєчасно сплачувати орендну плату за землю.
3.6. Доручити міському голові підписати додаткову угоду до договору оренди
земельної ділянки із АТ «Мегабанк».
3.7. Зобов’язати  АТ «Мегабанк» упродовж 14 календарних днів з дня отримання
цього рішення, укласти з Барвінківською міською радою додаткову угоду до
договору оренди землі та здійснити державну реєстрацію права оренди землі
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  Барвінківської
міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівнитва та екології
(Сидорченко О.П.).
 
 

Міський голова                                                                                    О. БАЛО
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- Рішення Барвінківської міської ради (19.04.2019) (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoi-miskoi-radi-16-14-16-24-04-2019/)

- Рішення Барвінківської міської ради (10.05.2019) (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoi-miskoi-radi-10052019-14-54-52-10-05-2019/)

- Рішення Барвінківської міської ради (11.06.2019) (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-11062019-1560248426/)

- Рішення Барвінківської міської ради (01.07.2019) (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-01072019-1561988153/)

- Рішення Барвінківської міської ради (30.08.2019) (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-30082019-1567164532/)

- Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради (12.09.2019) (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-vykonavchoho-komitetu-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-vid-12092019-
1568294766/)

- Рішення Барвінківської міської ради (20.09.2019) (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-20042019-1568986511/)

Керівний склад (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/kerivnij-sklad-14-01-07-23-04-
2019/)

Апарат (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/aparat-14-59-21-23-04-2019/)

Виконавчий комітет (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/vikonavchij-komitet-13-53-36-
23-04-2019/)

Депутатський корпус (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/deputatskij-korpus-13-54-33-
23-04-2019/)

Депутатські комісії (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/deputatski-komisii-11-45-11-
23-04-2019/)

Історична довідка (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/istorichna-dovidka-13-48-24-23-
04-2019/)

Календар памятних дат (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/kalendar-pamyatnih-dat-
13-57-39-23-04-2019/)

Рішення Барвінківської міської ради (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-
barvinkivskoi-miskoi-radi-15-58-57-24-04-2019/)

https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoi-miskoi-radi-16-14-16-24-04-2019/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoi-miskoi-radi-10052019-14-54-52-10-05-2019/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-11062019-1560248426/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-01072019-1561988153/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-30082019-1567164532/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vykonavchoho-komitetu-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-vid-12092019-1568294766/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-20042019-1568986511/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/kerivnij-sklad-14-01-07-23-04-2019/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/aparat-14-59-21-23-04-2019/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/vikonavchij-komitet-13-53-36-23-04-2019/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/deputatskij-korpus-13-54-33-23-04-2019/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/deputatski-komisii-11-45-11-23-04-2019/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/istorichna-dovidka-13-48-24-23-04-2019/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/kalendar-pamyatnih-dat-13-57-39-23-04-2019/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoi-miskoi-radi-15-58-57-24-04-2019/
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- Рішення Барвінківської міської ради (01.10.2019) (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-01102019-1569936752/)

- Рішення Барвінківської міської ради (31.10.2019) (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-31102019-1572533164/)

- Рішення Барвінківської міської ради (08.11.2019) (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-08112019-1573220257/)

- Рішення Барвінківської міської ради (06.12.2019) (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-vid-06122019-1575639805/)

- Рішення Барвінківської міської ради (20.12.2019) (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-20122019-1576851956/)

- Рішення Барвінківської міської ради (24.01.2020) (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-24012020-1579870701/)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/pasport-bjudzhetnoi-programi-miscevogo-bjudzhetu-16-15-44-24-04-
2019/)

Положення (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/polozhennya-1567068948/)

Регуляторна діяльність (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/regulyatorna-diyalnist-16-
30-43-30-05-2019/)

Щотижнева рубрика "Консультує Міністр юстиції" (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/schotizhneva-rubrika-konsultue-ministr-justicii-13-27-54-07-05-2019/)

Розміщення інформації (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rozmischennya-informacii-
13-53-42-07-05-2019/)

Розпорядження міського голови (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rozporyadzhennya-miskogo-golovi-08-12-32-10-05-2019/)

Контакти (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/kontakty-1560344838/)

Оголошення (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/oholoshennya-1569331931/)

Вакансії (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/vakansiyi-1575277705/)

Символіка міста Барвінкова (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/simvolika-mista-
barvinkova-15-05-20-23-04-2019/)

https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-01102019-1569936752/
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https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-20122019-1576851956/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-barvinkivskoyi-miskoyi-rady-24012020-1579870701/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/pasport-bjudzhetnoi-programi-miscevogo-bjudzhetu-16-15-44-24-04-2019/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/polozhennya-1567068948/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/regulyatorna-diyalnist-16-30-43-30-05-2019/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/schotizhneva-rubrika-konsultue-ministr-justicii-13-27-54-07-05-2019/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rozmischennya-informacii-13-53-42-07-05-2019/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rozporyadzhennya-miskogo-golovi-08-12-32-10-05-2019/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/kontakty-1560344838/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/oholoshennya-1569331931/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/vakansiyi-1575277705/
https://barvinkove-miskrada.gov.ua/simvolika-mista-barvinkova-15-05-20-23-04-2019/


30.01.2020 РІШЕННЯ від 06 грудня 2019 року     № 1276-VII Про поновлення дії договорів оренди земельних ділянок

https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rishennya-vid-06-hrudnya-2019-roku-1276vii-pro-ponovlennya-diyi-dohovoriv-orendy-zemelnykh-dilyanok-157… 7/7

Публічна інформація (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/publichna-informaciya-
1563976723/)

Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/rishennya-vikonavchogo-komitetu-barvinkivskoi-miskoi-radi-08-25-37-
24-04-2019/)

Повідомлення про корупцію (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/antykorupciyna-
diyalnist-1578572821/)

Головна (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/main/)  Новини (https://barvinkove-
miskrada.gov.ua/news/)  Фотогалерея (https://barvinkove-miskrada.gov.ua/photo/)  Контакти
(https://barvinkove-miskrada.gov.ua/feedback/)

(http://rada.info/) (http://rada.org.ua/)

(http://gromada.org.ua/) (http://selo.org.ua/)

 (//www.facebook.com/radainfo)  (//www.youtube.com/radainfo)  (//miskrada.org.ua/rss/43313/)

 (//vlada.online/)
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