
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
      ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я  
Ч Е Т В Е Р Т А  С Е С І Я

ПРОТОКОЛ №5

11 березня 2016  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 11. Мандзюк Наталія Михайлівна

2. Багрій Петро Федорович 12. Мельничук Василь Володимирович

3. Богайчук Ігор Григорович 13. Напованець Петро Михайлович

4. Богатюк Оксана Миколаївна 14. Напованець Роман Павлович

5. Грабовський Віктор Васильович 15. Пилипчук Любомир Іванович

6. Данилевич Ігор Миколайович 16. Полікровська Тетяна Степанівна

7. Домбик Валерій Станіславович 17. Полікровський Іван Степанович

8. Драган Вадим Леонідович 18. Світлична Світлана Георгіївна

9. Кухарська Ірина Романівна 19. Суконнік Валерій Іванович

10. Лучанко Зеновій Романович 20. Юзьвак Богдан Євгенович

Відсутні:         

1. Забурський Володимир Євгенович 4. Прокоп Володимир Романович

2. Комендат Максим Володимирович 5. Рудан Андрій Миколайович

3. Мартиненко Олександр Валерійович 6. Саричев Олександр Ігорович

    Додаток №1 до протоколу (додається)

Другу сесію відкрив міський голова Збаража Полікровський Р.С. 
Для продовження роботи сесії  перевірено кворум лічильної комісії. Присутні
три члени лічильної комісії: Богайчук І.Г., Мельничук В.В., Домбик В.С.

Четверту  сесію  Збаразької  міської  ради  розпочато  з  хвилини  мовчання
вшанували пам'ять загиблого в АТО Горайського Ю.В.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Регламенту роботи міської ради VII скликання;
2. Про Положення помічника-консультанта депутата Збаразької міської ради;
3. Про підтримку меморандуму щодо запровадження електронних петицій до
Збаразької міської ради;
4.  Про порядок розгляду електронної петиції,  адресованої  Збаразькій міській
раді;
5. Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у
місті Збаражі;
6. Про затвердження Положення про перерахунки плати за комунальні послуги
на період відсутності споживача та/або членів його сім'ї;
7.  Про  внесення  змін  до  “Програма  попередження  надзвичайних  ситуацій,
реагування на них та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на об'єктах
різних форм власності Збаразької міської ради на 2015-2019 роки”
8.  Про  затвердження  Положення  про  надання  одноразової  матеріальної
(фінансової) допомоги малозабезпеченим громадянам, які опинилися у скрутній
життєвій ситуації і проживають на території міста Збаража;
9. Про затвердження місцевих програм соціально-економічного розвитку міста;
10.  Про  внесення  змін  до  рішення  №VII/2/2  від  23.12.2015р.  “Про  міський
бюджет на 2016 рік”;
11. Про внесення змін до штатного розпису міської ради;
12. Про повноваження щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації
місця проживання фізичних осіб в м.Збаражі;
13.  Про порядок відрахування частини прибутку   (доходу)   господарських
організацій,  які    належать     до    комунальної власності або у статутних
фондах  яких  є  частка  комунальної  власності  за  результатами  фінансово-
господарської  діяльності   2015     року  та     наростаючим    підсумком
щоквартальної  фінансово-господарської  діяльності  у  2016  році  у  строки,
встановлені для сплати    податку на прибуток підприємств, засновником яких є
Збаразька міська рада;
14.  Про  затвердження  Порядку  встановлення  розмірів  орендної  плати  за
земельні  ділянки та  ставок орендної  плати за  земельні  ділянки,  які  надані  у
користування  на  умовах  оренди  фізичними  та  юридичними  особами  міста
Збаража;
15. Розгляд заяв громадян міста;
16. Про затвердження міської цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2016-2018 роки;
17. Про виділення матеріальної допомоги гр. Гаврилюк М.Є.;
18. Різне.

В  ході  обговорення   питання   депутат  Домбик  В.С.  запропонував  внести  у
порядок  денний  розгляд  депутатського  запиту  щодо  присвоєння  звання
“Почесний  громадянин  міста  Збаража”  Горайському  Юрію Володимировичу



(посмертно)”.  Міський  голова  Полікровський Р.С.  запропонував  внести   у
порядок денний питання щодо укладання  угоди про побратимство із  містом
Шаєн (штат Вайомінг, США).   
Рада   підтримала пропозиції    депутата Домбика В.С.  та міського   голови
Полікровського   Р.С. 
ВИРІШИЛИ:  доповнити    порядок    денний    розглядом    питання  щодо
присвоєння звання “Почесний громадянин міста Збаража” Горайському Юрію
Володимировичу (посмертно)” та щодо укладання угоди про побратимство із
містом Шаєн.

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  внесення  змін  до  Регламенту  роботи  міської  ради  VII
скликання — секретаря міської ради Напованця Р.П., котрий керуючись п.1 ч.1
ст.26 та ч.13 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
враховуючи висновки постійної комісії з питань освіти, культури, молодіжної
політики, спорту, регламенту та правопорядку запропонував внести зміни до
Регламенту роботи міської ради VII скликання. 

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

Прийнято рішення №VII/4/1 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Збаража”
Горайському  Юрію  Володимировичу  (посмертно) —  депутата   Збаразької
міської ради Домбика В.С., котрий відповідно   до   пункту   13   статті   26
Закону    України    “Про    статус    депутатів  місцевих  рад”  запропонував
присвоїти звання  “Почесний громадянин міста  Збаража”  Горайському Юрію
Володимировичу  (посмертно)  та  ініціювати  перейменування,  на  честь
Горайського Юрія Володимировича, однієї   з   вулиць   міста   відповідно   до
Закону   України   “Про   присвоєння юридичним особам та об'єктам права
власності імен (псевдонімів) фізичних осіб,   ювілейних   та   святкових   дат,
назв   і   дат   історичних   подій”,   провести громадські обговорення.

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

Прийнято рішення №VII/4/2 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  Положення  помічника-консультанта  депутата
Збаразької  міської  ради —  секретаря   міської  ради Напованця Р.П.,  котрий
керуючись  п.53  ч.1  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»  та  ст.291  Закону  України  «Про  статус  депутатів  місцевих  рад»  з
метою   підвищення   статусу   депутата   місцевої   ради,   вдосконалення   його



можливостей   щодо   захисту   інтересів   виборців,   забезпечення   якісного
та своєчасного   вирішення   завдань   і   доручень,   які   покладаються   на
депутата законом та виборцями запропонував проект Положення  помічника-
консультанта депутата Збаразької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/4/3 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  підтримку  меморандуму  щодо  запровадження
електронних петицій до Збаразької міської ради —  секретаря  міської ради
Напованця  Р.П.,  котрий  керуючись  ст.  26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  України”  на  виконання  Закону  України  “Про  звернення
громадян”, враховуючи висновки постійних депутатських комісій запропонував
доручити  міському  голові  підписати  меморандум  про  взаєморозуміння  між
Збаразькою міською радою та Міжнародною благодійною організацією «Фонд
Східна Європа» про співпрацю щодо запровадження електронних петицій до
Збаразької міської ради.

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

Прийнято рішення №VII/4/4 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  порядок  розгляду  електронної  петиції,  адресованої
Збаразькій  міській  раді —  секретаря   міської  ради  Напованця  Р.П.,  котрий
керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в України” на
виконання Закону України “Про звернення громадян”,  враховуючи висновки
постійних  депутатських  комісій  запропонував  проект  порядку  розгляду
електронної  петиції,  адресованої  Збаразькій  міській  раді.  Міський  голова
Полікровський  Р.С.  запропонував,  щоб  петицію  до  Збаразької  міської  ради
розглядається  за умови збору на її підтримку протягом не більше як 30 днів з
дня її оприлюднення не менш ніж 150 підписів громадян (мешканців).

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

Прийнято рішення №VII/4/5 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Положення  про  громадський  бюджет
(бюджет участі) у місті Збаражі —  міського голови Полікровського Р.С.,
котрий відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, в рамках реалізації  розвитку демократичного процесу обговорення
громадою  напрямів  використання  бюджетних  коштів  запропонував  проект
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Збаражі.

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



Прийнято рішення №VII/4/6 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Депутат Грабовський В.В. покинув засідання сесії.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Положення  про  перерахунок  плати  за
комунальні  послуги  на  період  відсутності  споживача  та/або  членів  його
сім’ї —  депутата  Збаразької  міської  ради  Богайчук  І.Г.,  котрий  керуючись
Законом України «Про житлово-комунальні    послуги»,    Правил   надання
послуг   з   централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21
липня  2005  року  №630  та  з  метою  надання  населенню  міста  Збаража
можливості  сплачувати  за  комунальні  послуги  за  місцем  їх  фактичного
отримання  запропонував  Положення  про  перерахунки  плати  за  комунальні
послуги  на  період  відсутності  споживача  та/або  членів  його  сім'ї.  В  ході
обговорення  було  запропоновано  депутатом  Домбиком  В.С.  змінити  з  п'яти
днів  на  три  дні  при  припиненні  наданні  відповідних  послуг  з  моменту
звернення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/7 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до “Програми попередження надзвичайних
ситуацій,  реагування  на  них  та  забезпечення  пожежної  і  техногенної
безпеки на об’єктах різних форм власності Збаразької міської ради на 2015-
2019  роки” —  начальника  фінансово-господарського  відділу  Опалюк  М.Я.,
котра  зачитала  звернення  начальника  Збаразького  районного  відділу
Управління  ДСУ  з  надзвичайних  ситуацій  І.В.  Ваверчака,  керуючись  ст.26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” запропонувала внести
зміни до “Програми  попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них
та  забезпечення  пожежної  і  техногенної  безпеки  на  об’єктах  різних  форм
власності Збаразької міської ради на 2015-2019 роки”.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/8 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Положення  про  порядок  надання
одноразової  матеріальної  (фінансової)  допомоги  малозабезпеченим
громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації і проживають на
території  міста Збаража  —  начальника  фінансово-господарського  відділу
Опалюк  М.Я.,  котра  керуючись   Законом  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,  з  метою  надання  одноразової  матеріальної
(фінансової)  допомоги малозабезпеченим родинам, або самотнім громадянам



м.  Збаража запропонувала  затвердити  Положення  про  порядок  надання
одноразової  матеріальної  (фінансової)  допомоги  малозабезпеченим
громадянам,  які  опинилися   у  скрутній  життєвій  ситуації  і  проживають  на
території міста Збаража. Депутат міської ради Напованець П.М. запропонував
збільшити одноразову матеріальну допомогу для особам, які були мобілізовані
до Збройних сил України, або добровільно вступили до Національної гвардії
України, що стали на захист цілісності України, та повернулися із зони АТО,
які  проживають  на території міста Збаража. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/9 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про затвердження  місцевих  програм соціально-економічного
розвитку  міста  —  начальника  фінансово-господарського  відділу  Опалюк
М.Я.,  котра керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”  повідомила  про  звернення  т.в.о   редактора  Збаразької   районної
комунальної  газети  “Народне  слово”  О.І.  Моргун,  завідуючого  Збаразької
підстанції  №3  В.Б.  Дубчака,  запропонувала  затвердити  міську   “Програму
підтримки  засобів  масової  інформації  та  сприяння  розвитку  інформаційної
сфери на 2016 рік” в сумі 50,0 (п'ятдесят) тисяч гривень та міську “Програму
забезпечення  спецодягом  працівників  “Центру  екстреної  швидкої  медичної
допомоги  та  медицини  катастроф”  м.  Збаража”  на  2016  рік  в  сумі  14,0
(чотирнадцять) тисяч гривень.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/10 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення №VII/2/2 від 23.12.2015р. “Про
міський  бюджет  на  2016  рік”  —  начальника  фінансово-господарського
відділу Опалюк М.Я., котра відповідно до ст. 14 Бюджетного Кодексу України,
п.  23  частини  першої  ст.26  Закону України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з
питань  бюджету  та  соціального  захисту  населення  запропонувала  внесення
зміни до рішення № VІІ/2/2  від 23.12.2015 р.“Про міський бюджет на 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/11 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  штатного  розпису  міської  ради —
начальника фінансово-господарського відділу Опалюк М.Я., котра керуючись
розпорядженням голови Збаразької РДА №71-од від 19.02.2016р., постановою
Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року №77 “Про внесення змін до



постанов КМУ від 17.07.2003 р.  №1078 і від 09.12.2015 р. №1013, керуючись
Законом  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  запропонувала
Внести зміни до штатного розпису міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/12 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  повноваження  щодо  реєстрації  місця  проживання  та
зняття  з  реєстрації  місця  проживання  фізичних  осіб  в  м.  Збаражі  —
начальника юридичного   відділу   міськвиконкому  Присяжнюк   О.А.,   котрий
для забезпечення  виконання  вимог  Закону  України  «Про  внесення  змін  до
деяких законодавчих   актів   України   щодо   розширення   повноважень
органів   місцевого самоврядування та оптимізації  надання адміністративних
послуг»,  на  виконання  розпорядження  голови  Збаразької  РДА  №71-од  від
19.02.2016р., керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування   в
Україні» запропонував проект рішення.

 ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/13 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Депутат Напованець П.М. покинув засідання сесії.

СЛУХАЛИ:  Про  порядок  відрахування  частини  прибутку  (доходу)
господарських організацій,  які належать до комунальної власності або у
статутних фондах яких є частка комунальної власності за результатами
фінансово-господарської діяльності 2015 року та наростаючим підсумком
щоквартальної  фінансово-господарської  діяльності  у  2016  році  у  строки,
встановлені  для сплати податку на прибуток підприємств,  засновником
яких  є  Збаразька  міська  рада —  начальника  юридичного    відділу
міськвиконкому  Присяжнюк   О.А.,   котрий керуючись Бюджетним кодексом
України,  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”
запропонував  затвердити  порядок  відрахування  частини  прибутку  (доходу)
господарських  організацій,  які  належать  до  комунальної  власності  або  у
статутних  фондах  яких  є  частка  комунального  майна  за  результатами
фінансово-господарської  діяльності   2015  року  та  наростаючим  підсумком
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році. 

 ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/14 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Депутат Напованець П.М. повернувся на засідання сесії.



СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Порядку  встановлення  розмірів  орендної
плати за земельні ділянки та ставок орендної плати за земельні ділянки,
які  надані  у  користування на  умовах  оренди фізичними та  юридичними
особами міста Збаража — начальника юридичного   відділу   міськвиконкому
Присяжнюк   О.А.,   котрий відповідно до Земельного кодексу України, Закону
України    «Про    оренду    землі»,  Закону  України  «Про  плату  за  землю»,
Закону  України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері
господарської  діяльності»,  на  підставі  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» та з метою впорядкування зарахування коштів до
цільового  фонду  міста  для  забезпечення  ефективного  використання
земельного  фонду  міста  та  врегулювання  відносин,  пов’язаних  з  орендою
землі,  з  метою  забезпечення  соціально-економічного  розвитку  міської
громади, формування збалансованого бюджету міста, оперативного вирішення
питань  у  сфері  землекористування  запропонував  затвердити  Порядок
встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки та ставок орендної
плати  за  земельні  ділянки,  які  надані  у  користування  на  умовах  оренди
фізичним та юридичним особам міста Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/15 (додається).
Список поіменного голосування додається.

 
СЛУХАЛИ: Про  розгляд  заяв  громадян  міста —  начальника  відділу
містобудування та земельних   відносин   Мартиненко   О.М.  
ВИРІШИЛИ: передати земельну ділянку у власність гр. Мартинчуку С.Б. 

 ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/16 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: передати земельну ділянку у власність гр. Забурській Л.Й.
 ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/4/17 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: передати земельну ділянку у власність гр. Мартинюку О.А. 
 ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/4/18 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати земельну ділянку у власність гр. Мартинюку О.А. ля
ведення особистого селянського господарства.

 ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)



ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/4/19 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: передати земельну ділянку у власність гр. Сторож М.М. 
 ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/4/20 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: передати земельну ділянку у власність гр. Цвях В.Б.
 ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/4/21 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: передати земельну ділянку у власність гр.Цембровському І.Г.
 ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/4/22 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) гр. Кузьмі М.М.

 ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/23 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) гр. Новак М.В.

 ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/24 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) гр.  Гніздицькій Л.П.

 ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/25 (додається).
Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) гр.  Камінській Л.А..

 ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/26 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) гр. Серафин Ф.Ф.

 ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/27 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) гр. Журенко О.В. та гр. Журенко Г.Б.

 ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/28 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Депутат Мандзюк Н.М. покинула засідання сесії. 

СЛУХАЛИ: Про дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  ОСББ  “Каштан-2010” —  начальника  відділу
містобудування та земельних   відносин   Мартиненко   О.М., міського голову
Полікровського  Р.С.,  депутатів  міської  ради  Антоляка  Р.С.,  Юзьвака  Б.Є.,
Багрія П.Ф., Лучанка З.Р., Домбика В.С., представників ОСБ “Каштан-2010”;

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 13; ПРОТИ — 2; УТРИМАЛИСЯ — 4;

Рішення не прийнято
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  на  складання  проекту  із  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки ОСББ “Надія-2014”

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)
ЗА — 14; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 5;

Прийнято рішення №VII/4/29 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Депутат Пилипчук Л.І. покинув засідання сесії.



СЛУХАЛИ:  Про  резервування  земельної  ділянки  для  будівництва
багатоквартирного житлового будинку по вул. Коцюбинського.  

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)
ЗА — 13; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 5;

Рішення не прийнято
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  надати  дозвіл  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної ділянки по вул. Черняховського, м. Збаража. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)
ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/30 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  проект  землеустрою  щодо  зміни  цільового
призначення земельної ділянки гр. Олійник Р.В. по вул. С.Стрільців, 4а.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/4/31 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  міської  цільової  соціальної  програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки — депутата міської
ради Багрія П.Ф., міського голову Полікровського Р.С.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)
ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/32 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  виділення  матеріальної  допомоги  гр.  Гаврилюк  М.Є.  —
начальника фінансово-господарського відділу Опалюк М.Я.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)
ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/33 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  підтримку  декларації  намірів  та  укладання  угоди  про
співробітництво між Збаражем та Шаєн у Сполучених Штатах Америки —
міського голову Полікровського Р.С. 

 ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)
ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/4/34 (додається).
Список поіменного голосування додається.



Сесія закрита.

Голова засідання 
міський голова Збаража Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар сесії
секретар міської ради Р.П.НАПОВАНЕЦЬ 
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