
  
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І
VII СКЛИКАННЯ

ПЕРША СЕСІЯ

 ПРОТОКОЛ    № 2

15 грудня  2015 року                                                                        м.Збараж

Місце проведення: зал засідань міської ради.                                                        
Обрано: 26 депутатів.                            
Зареєстровано: 20 (двадцять) депутатів та міський голова Полікровський Р.С.:
1. Антоляк Роман Семенович  
2. Багрій Петро Федорович
3. Богайчук Ігор Григорович
4. Богатюк Оксана Миколаївна
5. Данилевич Ігор Миколайович
6. Драган Вадим Леонідович
7. Забурський Володимир Євгенович
8. Кухарська Ірина Романівна
9. Лучанко Зеновій Романович
10. Мандзюк Наталія Михайлівна

11. Мельничук Василь Володимирович
12. Напованець Петро Михайлович
13. Напованець Роман Павлович
14. Пилипчук Любомир Іванович
15. Полікровська Тетяна Степанівна
16. Полікровський Іван Степанович
17. Рудан Андрій Миколайович
18. Світлична Світлана Георгіївна
19. Суконнік Валерій Іванович
20. Юзьвак Богдан Євгенович

Відсутні:
1. Грабовський Віктор Васильович           
2. Домбик Валерій Станіславович
3. Комендат Максим Володимирович

4. Мартиненко Олександр Валерійович
5. Прокоп Володимир Романович
6. Саричев Олександр Ігорович 

     додаток №1 до протоколу (додається)

Друге  пленарне  засідання  першої  сесії  відкрив  голова  міської  виборчої  комісії
Саричева  Н.М.,  яка  ознайомила  присутніх  із  змінами  у  складі  депутатського
корпусу, у зв'язку із  достроковим припиненням повноважень депутата Збаразької
міської  ради  Синчишин  Андрієм  Дмитровичем  та  заміщення  наступним  за
черговістю кандидатом  в депутати Збаразької міської ради від Збаразької районної
в  Тернопільській  області  організації  ПАРТІЇ  “БЛОК  ПЕТРА  ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ”  Драган  Вадима  Леонідовича  та  про  реєстрацію  обраного
депутата  в  багатомандатному  виборчому  окрузі  до  Збаразької  міської  ради  на
чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25
жовтня 2015 року Драган Вадима Леонідовича.
Проголосували  за  взяття  до  відома  інформації  голови  міської  виборчої  комісії
Саричева Н.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ— 0;

Прийнято рішення VII/1/1 (додається).



Депутат Драган В.Л. приступив до виконання повноважень. 

Для продовження роботи сесії перевірено кворум лічильної комісії. Присутні два 
члени лічильної комісії: Богайчук І.Г. та Мельничук В.В. Відсутній Домбик В.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про регламент роботи міської ради VII скликання;
2. Про постійні комісії міської ради;
3. Про положення постійних комісій міської ради;
4. Про закріплення депутатів до територіальних округів;
5. Про внесення змін до рішення  №06 від 01.12.15  “Про затвердження чисельного
та персонального складу виконавчого комітету”
6. Про внесення змін до кошторису видатків;
7. Про затвердження штатного розпису міської ради;
8. Про встановлення надбавок до заробітної плати;
9.  Про  норматив  і    порядок   відрахування  частини     прибутку    (доходу)
господарських організацій, які    належать     до комунальної власності;
10. Про затвердження плану діяльності регуляторних актів на 2016 рік;
11. Про затвердження функціональних обов'язків секретаря міської ради;
12.  Про затвердження функціональних обов'язків   заступника міського  голови з
питань діяльності виконавчих органів ради;
13. Про затвердження функціональних обов'язків міського голови Збаража;
14. Про розгляд депутатського запиту Прокопа В.Р.;
15. Про розгляд звернення Микулич О.З.

В  ході  обговорення  питання  депутат  Світлична  С.Г.  запропонувала  внести  у
порядок  денний  запит,  який  був  зареєстрований  у  Збаразькій  міській  раді
11.12.2015р.  Рада  підтримала  пропозицію  депутата  Світличної  С.Г.  щодо
включення у порядок денний депутатського запиту. 
ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)

ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
ВИРІШИЛИ:  доповнити  порядок  денний  розглядом  депутатського  запиту  від
депутата Світлична С.Г.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ:  Про регламент роботи міської  ради  VII  скликання — секретаря
міської ради Напованця Р.П., котрий відповідно до п.1 частини першої ст.26 та ст.
46 Закону України “Про місцеве самоврядування” запропонував проект Регламенту
роботи міської ради  VII  скликання.  В ході обговорення питання депутат  Антоляк
Р.С. запропонував  доповнити проект  Регламенту  пунктом  10.16.  «До  порядку
денного кожного останнього пленарного засідання кожного календарного року без
голосування вноситься питання “Звіт виконавчого комітету міської ради за минулий
рік” і здійснюється його розгляд згідно з цим Регламентом. Депутат Напованець



П.М.  запропонував  пункт  6.2.  проекту  Регламенту  затвердити  у  такій  редакції:
“Сесія ради скликається, як правило 1 раз на місяць, сесії міської ради проводяться,
як правило, у п'ятницю”. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

ВИРІШИЛИ: затвердити Регламент роботи міської ради VII скликання в цілому з
поправками депутата Антоляка Р.С. та депутата Напованця П.М.

Прийнято рішення №VII/1/2
(додається).

СЛУХАЛИ:  Про  постійні  комісії  міської  ради —  секретаря  міської  ради
Напованця Р.П.,  котрий відповідно до п.2 частини першої ст.26 та ст.  46 Закону
України “Про місцеве самоврядування” запропонував проект утворення постійних
комісій міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; Прийнято рішення №VII/1/3

(додається).

СЛУХАЛИ: Про положення постійних комісій міської ради — секретаря міської
ради Напованця Р.П., котрий відповідно до п.2 частини першої ст.26 та ст. 46 Закону
України “Про місцеве самоврядування” запропонував проект положення постійних
комісій міської ради. В ході обговорення питання депутат Рудан А.М. запропонував
доповнити проект положення комісії з питань транспорту і зв'язку, підприємництва,
охорони навколишнього середовища, зовнішніх зносин та туризму останніми 4-ма
абзацами з проекту положення комісії з питань земельних відносин, архітектури,
будівництва. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

ВИРІШИЛИ:  затвердити  положення  постійних  комісій  міської  ради в  цілому з
поправками депутата Рудана А.М.

Прийнято рішення №VII/1/4
(додається).

СЛУХАЛИ: Про закріплення депутатів до територіальних округів — секретаря
міської  ради  Напованця  Р.П.,  котрий відповідно  до  ст.  46  Закону  України  “Про
місцеве  самоврядування”  запропонував  проект  закріплення  депутатів  до
територіальних округів. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; Прийнято рішення №VII/1/5

(додається).

СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення   №06  від  01.12.15   “Про
затвердження чисельного та персонального складу виконавчого комітету” —
міського голову Полікровського Р.С.,  котрий відповідно до ст. 51 Закону України
“Про  місцеве  самоврядування”  запропонував  включити  до  складу  виконавчого
комітету міської ради Синчишин Андрія Дмитровича. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)



ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; Прийнято рішення VII/1/6
(додається).

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису видатків — начальника фінансово-
господарського  відділу  міськвиконкому  Опалюк  М.Я.,  котра  керуючись  ст.78
Бюджетного  Кодексу  України,  п.23  частини  першої  ст.26  Закону  України  “Про
місцеве  самоврядування  в  Україні” запропонувала  внести  зміни  до  кошторису
видатків загального фонду бюджету на 2015 рік по КФК 010116 “Органи місцевого
самоврядування”.

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; Прийнято рішення №VII/1/7

(додається).

СЛУХАЛИ:  Про затвердження штатного розпису міської ради — начальника
фінансово-господарського відділу міськвиконкому Опалюк М.Я., котра керуючись
ст.  26  Законом України  „Про місцеве  самоврядування  в  Україні”  запропонувала
затвердити  штатний  розпис  апарату  міської  ради  з  01.01.2016р.  згідно  додатку
№6/1. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; Прийнято рішення №VII/1/8

(додається).

СЛУХАЛИ:  Про встановлення  надбавок  до  заробітної  плати — начальника
фінансово-господарського відділу міськвиконкому Опалюк М.Я., котра  Відповідно
до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09.03.2006р.  №268  “Про
упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, Постанови №984
від  19.07.2006р.  “Деякі  питання  оплати  праці  працівників  апарату  органів
виконавчої  влади,  органів  прокуратури  судів  та  інших  органів”,  Постанови
Кабінету  Міністрів  України  №700  від  12.05.2007р.  “Про  внесення  змін  до
Постанови КМУ від 09.03.2006р. „268”,  керуючись Законом України „Про місцеве
самоврядування  в  Україні” запропонувала  встановити  з  01  січня  2016  року
надбавку  до  заробітної  плати  міському  голові  ПОЛІКРОВСЬКОМУ  Р.С.,
заступнику  міського  голови СИНЧИШИНУ А.Д.,   заступнику  міського  голови -
начальнику  фінансово-господарського  відділу  ОПАЛЮК  М.Я.,  та  секретарю
міської ради НАПОВАНЕЦЬ Р.П.  в розмірі    50 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років кожному.
Під час обговорення міський голова Полікровський Р.С.  секретар ради Напованець
Р.П.  депутати  Полікровський  І.С  та  Полікровська  Т.С  заявили  про  конфлікт
інтересів і участі у голосуванні не брали.  

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; Прийнято рішення №VII/1/9

(додається)

СЛУХАЛИ:  Про норматив  і    порядок   відрахування  частини    прибутку
(доходу)    господарських  організацій,  які     належать      до  комунальної
власності —  начальника  фінансово-господарського  відділу  міськвиконкому
Опалюк  М.Я.,  котра  керуючись  Керуючись  Законом  України  “Про  Державний



бюджет України на 2015 рік”, та ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування
в  Україні”  запропонувала  затвердити  норматив  відрахування  частини  прибутку
(доходу)  господарських  організацій  у  2016  році  у  розмірі  25  відсотків  чистого
прибутку  (доходу),  розрахованого  згідно  з  положеннями  (стандартами)
бухгалтерського обліку. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; Прийнято рішення №VII/1/10

(додається).

СЛУХАЛИ:  Про затвердження плану  діяльності регуляторних актів на 2016
рік — начальника юридичного відділу міськвиконкому Присяжнюк О.А.,  котрий
керуючись ст.7, 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у
сфері  господарської  діяльності”  п.7  ч.1  ст.26     Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні” запропонував затвердити план діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2016 рік згідно згідно додатку №9/1. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; Прийнято рішення №VII/1/11

(додається).

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження функціональних обов'язків  секретаря міської
ради — начальника юридичного відділу міськвиконкому Присяжнюк О.А., котрий
керуючись  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”
запропонував затвердити функціональні обов'язки секретаря міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; Прийнято рішення №VII/1/12

(додається).

СЛУХАЛИ: Про затвердження функціональних обов'язків  міського голови та
заступника міського  голови з  питань діяльності  виконавчих органів  ради —
начальника  юридичного  відділу  міськвиконкому  Присяжнюк  О.А.,  котрий
керуючись  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”
запропонував затвердити  функціональні  обов'язки  заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; Прийнято рішення №VII/1/13

(додається).

СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатського запиту Прокопа В.Р. — міського голову
Збаража Полікровського Р.С., котрий керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” запропонував  підтримати депутатський запит Прокопа
В.Р. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;  Запит не підтримано.

СЛУХАЛИ:  Про розгляд  звернення Микулич  О.З. — міського  голову  Збаража
Полікровського  Р.С.,  котрий  керуючись  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні” запропонував  підтримати звернення  Микулич О.З. про
виділення  матеріальної  допомоги  у  зв'язку  з  пожежею,  яка  нанесла  матеріальні
збитки.  



ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; Прийнято рішення №VII/1/14

(додається).

СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  депутатського  запиту  Світличної  С.Г. —  міського
голову Збаража Полікровського Р.С., котрий керуючись ст.26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” запропонував  підтримати депутатський запит
Світличної  С.Г.  щодо  забезпечення  безпечного  проїзду  по  вулицях  Прашка  та
Родини Білинських у зимовий період.  

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; Прийнято рішення №VII/1/15

(додається).

Сесія закрита.

Голова засідання
міський голова Збаража                                                         Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар сесії
секретар ради                                                                    Р.П. НАПОВАНЕЦЬ


