
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я  
С Ь О М А  С Е С І Я

ПРОТОКОЛ №8

27 квітня 2016  року           м.Збараж

Місце проведення: зал засідань міської ради.                                                        
Обрано: 26 депутатів.                            

Зареєстровано: 15 (п'ятнадцять) депутатів та міський голова Полікровський Р.С.

1. Антоляк Роман Семенович 9. Лучанко Зеновій Романович

2. Багрій Петро Федорович 10. Мельничук Василь Володимирович

3. Богайчук Ігор Григорович 11. Напованець Роман Павлович

4. Богатюк Оксана Миколаївна 12. Полікровська Тетяна Степанівна

5. Грабовський Віктор Васильович 13. Рудан Андрій Миколайович

6. Данилевич Ігор Миколайович 14. Суконнік Валерій Іванович

7. Драган Вадим Леонідович 15. Юзьвак Богдан Євгенович

8. Забурський Володимир Євгенович

Відсутні:         

1. Домбик Валерій Станіславович 7. Пилипчук Любомир Іванович

2. Комендат Максим Володимирович 8. Полікровський Іван Степанович

3. Кухарська Ірина Романівна 9. Прокоп Володимир Романович

4. Мандзюк Наталія Михайлівна 10. Саричев Олександр Ігорович

5. Мартиненко Олександр Валерійович 11. Світлична Світлана Георгіївна

6. Напованець Петро Михайлович

    Додаток №1 до протоколу (додається)

Сьому сесію відкрив міський голова Збаража Полікровський Р.С. 

Для продовження роботи сесії перевірено кворум лічильної комісії. Присутні

два члени лічильної комісії: Богайчук І.Г. та Мельничук В.В.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Про  звернення  до  Тернопільської  обласної  ради,  Тернопільської  ОДА,

Міністерства культури України.

2. Про застосування Закону України “Про публічні закупівлі.

3. Про затвердження санітарної очистки міста.

4. Про зняття з балансу будинку №38 по вул. Грушевського.

5. Про затвердження переліку адміністративних послуг.

6.  Про  внесення  змін  до  рішення  №VІІ/2/2  від  23.12.2015р.  “Про  міський

бюджет на 2016 рік”.

7. Про укладання угоди про надання субвенцій.

8. Про затвердження програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги

в м. Збаражі.

9. Про внесення змін у  рішення №VII/4/9 Про затвердження “Положення про

порядок  надання  одноразової  матеріальної  (фінансової)  допомоги

малозабезпеченим громадянам,  які  опинилися у скрутній життєвій ситуації  і

проживають на території м. Збаража”.

10. Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами

в м. Збараж.

11. Про надання дозволу на укладення договору оренди майна.

12. Про розгляд заяв громадян міста.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ:  Про звернення до Тернопільської обласної ради, Тернопільської

ОДА,  Міністерства  культури  України —  міського  голову  Збаража

Полікровського  Р.С.,  котрий  довів  до  відома  депутатів  про  завершення

будівництва  об'єкта  очисних  споруд  та запропонував  звернутися  до

Тернопільської обласної ради, Тернопільської обласної державної адміністрації



та Міністерства культури України щодо отримання  нежитлового   приміщення

будівлі “Енергокорпусу” виробничої бази монастиря Бернадинів площею 820,5

кв. по вул. Незалежності, 8 м. Збаража у власність територіальної громади міста

Збаража. 

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/1 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про застосування Закону України “Про публічні  закупівлі —

начальника юридичного   відділу   міськвиконкому  Присяжнюк   О.А.,   котрий

для забезпечення виконання вимог Закону України “Про здійснення публічних

закупівель” запропонував міським комунальним підприємствам та Збаразькій

міській  раді  здійснювати  закупівлю товарів,  робіт  і  послуг  з  використанням

електронної  системи закупівель під час закупівлі  тих товарів,  робіт і  послуг

вартість яких перевищує 50 тис. грн.  

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/7/2 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про затвердження санітарної  очистки міста  — начальника

юридичного відділу міськвиконкому Присяжнюка О.А., котрий відповідно до

основних  напрямків  державної  політики  Україна  у  сфері  поводження  з

відходами  та  ст.  21  Закону  України  “Про  відходи”  і  з  метою  забезпечення

повного  збирання  і  своєчасного  знешкодження  та  видалення  відходів

запропонував затвердити схему санітарної очистки міста Збаража. 

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/3 (додається).

Список поіменного голосування додається.



СЛУХАЛИ:  Про зняття з  балансу будинку №38 по вул.  Грушевського —

начальника  юридичного  відділу  міськвиконкому  Присяжнюка  О.А.,  котрий

зачитав  звернення  об'єднання  багатоквартирного  будинку  “КОТЕДЖ-38”  та

запропонував міському комунальному підприємству “Збараж” зняти з балансу

багатоквартирний  будинок  №38  по  вул.  Грушевського  та  передати  його  на

баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку “КОТЕДЖ-38”.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/4 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Переліку  адміністративних  послуг,  які

надаються  Збаразькою  міською  радою —  начальника  юридичного  відділу

міськвиконкому Присяжнюка О.А.,  котрий з  метою реалізації  прав,  свобод і

законних інтересів фізичних осіб у сфері отримання адміністративних послуг

запропонував  затвердити  перелік  адміністративних  послуг,  які  надаються

Збаразькою міською радою через центр надання адміністративних послуг.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/5 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  укладання  угоди  про  надання  субвенцій  — начальника

фінансово-господарського   відділу   Опалюк   М.Я.,  котра   зачитала  проект

рішення про укладання угоди про надання субвенцій Збаразькому районному

бюджету із  бюджету  Збаразької  міської  ради (далі  Угода)  для фінансування

районної  програми  підтримки  осіб,  які  брали  участь  в  антитерористичній

операції,  та  членів  сімей  загиблих  під  час  проведення  антитерористичної

операції на 2015-2019 роки.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/7/6 (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 запропонувала внести зміни проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 14; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2;

Прийнято рішення №VII/7/7 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  програми  розвитку  первинної  медико-

санітарної допомоги в м. Збаражі — начальника фінансово-господарського

відділу   Опалюк   М.Я.,  котра  зачитала  звернення  головного  лікаря

комунального закладу Збаразької районної ради “Збаразький районний центр

первинної медико-санітарної допомоги та запропонувала затвердити “Програму

розвитку первинної медико-санітарної допомоги у місті Збаражі на 2016-2018

роки”.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/8 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  у   рішення  №VII/4/9  Про  затвердження

“Положення  про  порядок  надання  одноразової  матеріальної  (фінансової)

допомоги  малозабезпеченим  громадянам,  які  опинилися  у  скрутній

життєвій ситуації і проживають на території м. Збаража” — секретаря

Збаразької  міської  ради  Напованця  Р.П.,  котрий  запропонував  зменшити

перелік  документів  необхідних  для  отримання  одноразової  матеріальної

допомоги.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)



ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/9 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Програми  поводження  з  твердими

побутовими відходами в м.Збараж   —  начальника   юридичного       відділу

міськвиконкому  Присяжнюк   О.А.,    котрий з  метою створення  умов,  що

сприятимуть  забезпеченню  повного  збирання,  перевезення,  утилізації  та

захоронення  побутових  відходів  і  обмеження  їх  шкідливого  впливу  на

навколишнє природне середовище та здоров'я  людини, створення ефективної

системи управління у сфері поводження з відходами в м. Збаражі запропонував

затвердити  Програму  поводження  з  твердими  побутовими  відходами  у

м.Збараж. 

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/10 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на укладення договору оренди майна  —

начальника  юридичного  відділу  міськвиконкому  Присяжнюк  О.А.,  котрий

зачитав лист економіста з ТзОВ “МС-Зв'язок” договірних та претензійних робіт

запропонував дати дозвіл міському комунальному підприємству “Збараж” на

укладання договорів оренди об'єктів комунальної власності, які знаходяться на

балансі даного підприємства. 

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/11 (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  Брошняк  Юлії

Рудольфівні. 

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/12 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Шумайко  Ігорю

Володимировичу та Шумайко Олександрі Любомирівні. 

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/13 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Камінській  Лесі

Анатоліївні та Наконечному Руслану Анатолійовичу. 

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/14 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Глібчуку  Олексію

Степановичу. 

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/15 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Шульгаю Володимиру

Володимировичу.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)



ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/16 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Мандрику  Олегу

Степановичу.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/17 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Мандрику  Олегу

Степановичу.

ГОЛОСУВАЛИ: (13 депутатів та міський голова)

ЗА — 14; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/18 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Деркачу  Володимиру

Федоровичу.  В  ході  обговорення  начальник  юридичного  відділу

міськвиконкому Присяжнюк О.А. висловив ряд зауважень щодо даного проекту

рішення та закликав депутатів не підтримувати його. 

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 14; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/7/19 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Залеській  Марії

Олексіївні.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/7/20 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Бабію  Володимиру

Ніканоровичу.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/21 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Дейченковій  Лесі

Танасівні.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/22 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Юрчинській  Людмилі

Борисівні.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/23 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Серафин  Федору

Федоровичу.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/24 (додається).

Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Серафин  Федору

Федоровичу.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/25 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: передати земельну ділянку у власність Гонтаруку Анатолію.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/26 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Гніздицькій  Лесі

Павлівні.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/27 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Гніздицькій  Лесі

Павлівні.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/28 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Камінській  Лесі

Анатоліївній.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/7/29 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: передати земельну ділянку у власність Новак Марії Василівні.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/30 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Домбику  Андрію

Романовичу.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/31 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  земельну  ділянку  у  власність  Максимику  Зіновію

Йосиповичу.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/32 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  надати  дозвіл  Данилевичу  Ірині  Петрівні  на  виготовлення

технічної документації.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/33 (додається).

Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:  надати дозвіл Волошину Богдану Федоровичу на виготовлення

технічної документації.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/34 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  надати  дозвіл  Домбику  Андрію  Романовичу  на  виготовлення

технічної документації.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/35 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  надати  дозвіл  Шилінгу  Володимиру  Анатолійовичу  на

виготовлення технічної документації.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/7/36 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  надати  дозвіл  Шалю  Роману  Тадейовичу  на  виготовлення

технічної документації.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/37 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: внести зміни у рішення міської ради №VII/2/48 від 23.12.2015р.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/7/38 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  зарезервувати  земельну  ділянку  для  будівництва

багатоквартирного житлового будинку.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/7/39 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу ОСББ “Каштан-2010” на складання

проекту  із  землеустрою —  начальника  відділу  містобудування  та  земельних

відносин Мартиненко О.М. міського голову Полікровського   Р.С.,   депутатів

міської    ради  Юзьвака  Б.Є.,  Багрія  П.Ф.,  Лучанка  З.Р.,  Рудана  А.М.,

представників ОСББ “Каштан-2010”.

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 13; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 3;

Рішення не прийнято.

Список поіменного голосування додається.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
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