
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я  
Д Е В ' Я Т А  С Е С І Я

ПРОТОКОЛ №10

18 липня 2016  року           м.Збараж

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

Зареєстровано: 18 (п'ятнадцять) депутатів та міський голова Полікровський Р.С.

1. Антоляк Роман Семенович 10. Напованець Петро Михайлович

2. Багрій Петро Федорович 11. Напованець Роман Павлович

3. Богайчук Ігор Григорович 12. Пилипчук Любомир Іванович

4. Домбик Валерій Станіславович 13. Полікровська Тетяна Степанівна

5. Данилевич Ігор Миколайович 14. Полікровський Іван Степанович

6. Драган Вадим Леонідович 15. Рудан Андрій Миколайович

7. Кухарська Ірина Романівна 16. Світлична Світлана Георгіївна

8. Лучанко Зеновій Романович 17. Суконнік Валерій Іванович

9. Мельничук Василь Володимирович 18. Юзьвак Богдан Євгенович

Відсутні:         

1. Богатюк Оксана Миколаївна 5. Мандзюк Наталія Михайлівна

2. Грабовський Віктор Васильович 6. Мартиненко Олександр Валерійович

3. Забурський Володимир Євгенович 7. Прокоп Володимир Романович

4. Комендат Максим Володимирович 8. Саричев Олександр Ігорович

    Додаток №1 до протоколу (додається)

Дев'яту сесію відкрив міський голова Збаража Полікровський Р.С. 

Для продовження роботи сесії перевірено кворум лічильної комісії. Присутні

три члени лічильної комісії: Домбик В.С., Богайчук І.Г. та Мельничук В.В.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд депутатського запиту групи депутатів

2.  Про затвердження  звіту  про виконання бюджету  міста  за  І  півріччя  2016

року.

3. Про внесення змін до рішення VII/2/2 від 23.12.2015р. “Про міський бюджет

на 2016 рік”.

4.  Про  затвердження  програми  забезпечення  публічної  безпеки  і  порядку,

протидії злочинності в м. Збаражі.

5. Про укладання угоди про надання субвенцій.

6.  Про  преміювання  міського  голови  та  його  заступників,  секретаря  міської

ради.

7. Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад.

8. Про затвердження Положення про тендерний комітет.

9. Про затвердження Положення про комісію з питань наповнення місцевого

бюджету. 

11. Розгляд заяв громадян міста.

15. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного за основу

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Депутат Антоляк Р.С. запропонував включити у порядок денний депутатський

запит.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного в цілому

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  депутатського  запиту  групи  депутатів  —

депутатів Збаразької  міської ради Напованця Р.П.,  Домбика В.С.,  Напованця



П.М. щодо направлення звернення до Кабінету міністрів України із вимогою

накласти мораторій на підняття комунальних тарифів. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/9/1 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:   Про депутатський запит депутата Збаразької міської ради

Домбика  В.С. —  депутата  Збаразької  міської  ради  Домбика  В.С.,  котрий

запропонував  накласти  мораторій  на  підняття  місцевих  тарифів.  Міський

голова  Збаража  Полікровський  Р.С.  дав  роз'яснення,  що  місцеві  тарифи

напряму  залежать  від  тарифів  на  електроенергію,  які  регулюються  на  рівні

держави. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 6; ПРОТИ — 2; УТРИМАЛИСЯ — 11

Рішення не прийнято.

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за І

півріччя 2016 року — начальника фінансово-господарського  відділу  Опалюк

М.Я., котра зачитала звіт про виконання бюджету міста за І півріччя 2016 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/9/2 (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 зачитала проект рішення. Депутат Антоляк Р.С.

задав  запитання  щодо  благоустрою  на  кладовищі,  начальник  МКПОБ



“Добробут” Дмитришин Ю.В. та міський голова Збаража Полікровський Р.С.

надали вичерпну відповідь.    

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/9/3 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми забезпечення публічної безпеки і

порядку,  протидії  злочинності  в  м.  Збаражі  — начальника  фінансово-

господарського  відділу  Опалюк  М.Я., котра зачитала проект програми. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/9/4 (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.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/9/5 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Міський голова Збаража Полікровський Р.С., секретар Збаразької міської

ради Напованець Р.П. та депутати Збаразької міської ради Полікровський

І.С. і Полікровська Т.С. заяви про можливий конфлікт інтересів під час

розгляду наступного питання та відмовилися брати участь в обговоренні

та голосуванні. 



СЛУХАЛИ:  Про  преміювання  міського  голови  та  його  заступників,

секретаря  міської  ради —  начальника  фінансово-господарського   відділу

Опалюк  М.Я., котра зачитала проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/9/6 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних

громад — міського голову Збаража Полікровського Р.С., котрий запропонував

звернутися  до  сіл  Збаразького  району  із  пропозицією  об'єднання  у

територіальну громаду. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

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

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Положення  про  тендерний  комітет  —

начальника  юридичного  відділу  міськвиконкому  Присяжнюка  О.А.,  котрий

зачитав проект рішення щодо створення тендерного комітету Збаразької міської

ради, затвердження його персонального складу та затвердження Положення про

тендерний комітет.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/9/8 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Положення  про  комісію  з  питань

наповнення  місцевого  бюджету  — начальника  юридичного  відділу

міськвиконкому  Присяжнюка  О.А.,  котрий  зачитав проект  Положення  про

комісію з питань наповнення місцевого бюджету. 



ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

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

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  заяв  громадян  міста  —  спеціаліста  відділу

містобудування та земельних відносин Левчук І.Я.  

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.Волошину  Б.Ф.  земельну  ділянку,

кадастровий номер 6122410100:02:003:1032, площею 0.0631 га. для будівництва

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель

житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту м. Збаража по

вул. Молодіжна, 20, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/9/10 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Мриглод  Наталії  Ігорівні  земельну

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:004:0832,  площею  0.0845  га.  для

будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і

споруд із земель житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту

м. Збаража по вул. Тімірязєва, 12, яка знаходиться в межах населеного пункту

м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/9/11 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  гр.  Бліхар  Євгену  Степановичу  на  виготовлення

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0.0340 га. для

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського



призначення (рілля) по вул. Низька, яка знаходиться в межах населеного пункту

м. Збаража на території Збаразької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/9/12 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  гр.  Сухому Олегу  Ярославовичу  на  виготовлення

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0.0900 га. для

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського

призначення (рілля) по вул. Садовського, яка знаходиться в межах населеного

пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/9/13 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  поновити ФОП Мілян Любов Григорівні терміном на 10 років

договір  оренди  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення

укладений 01.12.2005 р., зареєстрованого 22.06.2006р. за № 040664801884 для

комерційного  використання,  обслуговування  павільйону  вуличної  торгівлі,

землі житлової та громадської забудови по вул. Грушевського, 52а  у зв'язку з

закінченням строку дії.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/9/14 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  ОСББ  “Оскар-2015”  на  складання  проекту  із

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу міської ради,

житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража для

обслуговування  багатоквартирного  житлового  будинку  з  метою  передачі  у



власність,  орієнтовною  площею  0.0962  га.  по  вулиці  Ломоносова,  10  м.

Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/9/15 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  ОСББ  “Пролісок-30”  на  складання  проекту  із

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу міської ради,

житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража для

обслуговування  багатоквартирного  житлового  будинку  з  метою  передачі  у

власність,  орієнтовною  площею  0.6754  га.  по  вулиці  Грушевського,  30  м.

Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/9/16 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатського запиту депутата Антоляка Р.С. —

депутатів Збаразької міської ради Антоляка Р.С., Домбика В.С., Юзьвака Б.Є.,

Напованця Р.П., міського голову Збаража Полікровського Р.С.

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 5; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 12;

Рішення не прийнято.

Список поіменного голосування додається.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
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