
Порядок денний десятої сесії Збаразької міської ради

№п/
п

Зміст питання Доповідачі

1. Про внесення змін у рішення Збаразької міської ради №VII/2/2 від 
23.12.15 року “Про міський бюджет”

Опалюк

2. Про внесення змін у рішення Збаразької міської ради №VII/9/3 від 
18.07.16 року 

Опалюк

3. Про надання матеріальної допомоги Опалюк

4. Про надання дозволу щодо списання, передачі багатоквартирних 
будинків

Олексюк

5. Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності Олексюк

6. Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення виконавця
послуг з вивезення побутових відходів на території м. Збараж

Олексюк

7. Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства
Збаразької міської ради “Збаражпроект”

Олексюк

8. Про внесення змін в Перелік адміністративних послуг, які надаються
Збаразькою міською радою

Олексюк

9. Розгляд заяв громадян міста Мартиненко

10. Різне Напованець

1. Про внесення змін у рішення Збаразької міської ради №VII/2/2 від 23.12.15 року “Про міський
бюджет”
Розглянувши  подання  фінансово-господарського  відділу  міськвиконкому,  висновки  та  пропозиції
постійної  депутатської  комісії  з  питань  бюджету  та  соціального  захисту  населення,  керуючись
ст.14,78 Бюджетного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету міста на 2016 рік за рахунок направлення на
використання  вільних  залишків  бюджетних  коштів  в  сумі  440  000,00  (Чотириста  сорок  тисяч)
гривень, в т. ч. по
 - КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування” на суму 70 000,00
(Сімдесят тисяч) гривень в т.ч. по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” - 50
000,00 (П”ятдесят тисяч) гривень, і по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних) -20 000,00
(Двадцять тисяч) гривень; 
-  КФК  100302  “Комбінати  комунальних  підприємств,  районні  виробничі  об”єднання  та  інші
підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства”
КЕКВ 2610 “Поточні трасферти установам, організаціям, підприємствам” на суму 40 000,00 (Сорок
тисяч) гривень;
- КФК 130106 “Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту”
КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку” на суму 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень;
- КФК 170703 Видатки на проведення робіт, пов”язаних з будівництвом, ремонтом та утриманням
доріг” КЕКВ 2610 “Поточні трасферти установам, організаціям, підприємствам” на суму 300 000,00
(Триста тисяч) гривень;
2. Передати кошти із залишку бюджетних коштів загального фонду до спеціального фонду (бюджету
розвитку) в сумі 189 000,00 (Сто вісімдесят дев”ять тисяч) гривень.
3. Збільшити план видатків спеціального фонду бюджету міста на 2016 рік на суму 189 000,00 (Сто

вісімдесят дев”ять тисяч) гривень, в т.ч. по:
-  КФК  010116  “Органи  місцевого  самоврядування”  КЕКВ  3110  “Придбання  обладнання  і
предметів довгострокового користування” - 30 000.00 (Тридцять
тисяч) гривень;
- КФК 100202 “Водопровідно-каналізаційне господарство” КЕКВ 3210 “Капітальні трасферти
установам, організаціям, підприємствам” - 60 000,00 (Шістдесят тисяч) гривень;
-  КФК 100203 “Благоустрій  міст, сіл,  селищ”  КЕКВ 3210 “Капітальні  трасферти установам,
організаціям, підприємствам” - 74 000,00 (Сімдесят чотири тисячі) гривень;
--КФК  180409  “Внески  органів  місцевого  самоврядування  в  статутні  капітали  суб”єктів
підприємницької  діяльності”  КЕКВ  3210  “Капітальні  трансферти  установам,  організаціям,
підприємствам” (Комунальне підприємство “Збаражпроект”) - 25 000,00 (Двадцять п”ять тисяч)
гривень;4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на комісію з питань бюджету та
соціального  захисту  населення  і  фінансово-господарський  відділ  міськвиконкому  (начальник
Опалюк М.Я.).

2. Про внесення змін у рішення Збаразької міської ради №VII/9/3 від 18.07.16 року
В  зв’язку  з  реорганізацією  Збаразької  ОДПІ  шляхом  приєднання  до  Кременецької  ОДПІ,
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради NoVІІ/9/3 від 18.07.2016 року, а саме: -  в пункті 2,
абзаці  6  даного  рішення  слова  “...  об’єднаної  державної  податкової  інспекції...”  замінити
словами “...Збаразького відділення Кременецької ОДПІ...”.

3. Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши заяву громадянки м. Збаража Стащук Л.Є. (вх. NoС-599/2,7 від 02.09.2016 р.) та
необхідні  документи,  передбачені  “Положенням  про  надання  одноразової  матеріальної
допомоги  малозабезпеченим  громадянам”,  затвердженим  рішенням  сесії  міської  ради  від
11.03.2016 р. NoVІІ/4/9, керуючись ст. 26 та 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” сесія міської ради ВИРІШИЛА:
1. Виділити грошову матеріальну допомогу на лікування по КФК 090412 “Соціальний захист”
КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” в межах кошторисних призначень гр. Стащук Людмилі
Євгенівні, жительці м. Збаража, вул. Морозенка, 29 в сумі 5000,00 (П`ять тисяч) гривень.

4. Про надання дозволу щодо списання, передачі багатоквартирних будинків
З  метою  належного  виконання  вимог  Закону  України  “Про  особливості  здійснення  права
власності  у  багатоквартирному  будинку”,  врахувавши  пропозиції  та  рекомендації  постійних
депутатських комісій, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
сесія міської ради ВИРІШИЛА:
1. Уповноважити та дати дозвіл Збаразькому міському комунальному підприємству “Збараж”
щодо  зняття  з  балансу,  списання,  передачі  багатоквартирних  будинків  комунальної  форми
власності власникам приміщень в даних будинках, об’єднанню співвласників багатоквартирного
будинку  та  іншим  суб’єктам  господарювання,  які  в  праві  на  звернення  та  прийняття  в
управління  багатоквартирного  будинку  шляхом  прийняття  (видачі)  власних  розпорядчих
документів.
2.  Збаразькому  міському  комунальному  підприємству  “Збараж”  виконання  пункту  першого
даного  рішення  здійснювати  із  дотриманням  норм  чинного  законодавства  України,  що
регламентує порядок передачі, зняття, списання багатоквартирних будинків.

5. Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
З метою реалізації  вимог Закону України “Про оцінку майна,  майнових прав та  професійну
оціночну діяльність в Україні”, Земельного кодексу України, удосконалення порядку залучення
суб’єктів оціночної діяльності на конкурсних засадах, керуючись Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, сесія міської ради ВИРІШИЛА:

http://www.zbarazh-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2016/09/Pro_vnesennya_zmin_do-rishennya_pro_byudjet_VII-2-2.pdf
http://www.zbarazh-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2016/09/Pro_vnesennya_zmin_do-rishennya_pro_byudjet_VII-2-2.pdf
http://www.zbarazh-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2016/09/Pro_vnesennya_zmin_do-rishennya_pro_byudjet_VII-2-2.pdf
http://www.zbarazh-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2016/09/Pro_vnesennya_zmin_do-rishennya_pro_byudjet_VII-2-2.pdf


1.  Визнати  таким,  що  втратило  чинність  рішення  “Про  конкурсний  відбір  суб’єктів  оціночної
діяльності” від 22.10.2014 року.
2. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (додаток No1).
3.  Встановити,  що здійснення конкурсного відбору суб’єктів  оціночної  діяльності  застосовуються
лиши при оцінці земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Збаража, які
підлягають продажу шляхом викупу.
4.  Затвердити  персональний  склад  конкурсної  комісії  Збаразької  міської  ради,  що  утворюється
відповідно до вказаного Положення

6.  Про  затвердження  Умов  проведення  конкурсу  з  визначення  виконавця  послуг  з  вивезення
побутових відходів на території м. Збараж
Відповідно до пункту 55 частини 1 статті 26,  пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статті 35-1 Закону України “Про відходи”, Порядку проведення
конкурсу на надання послуг з  вивезення побутових відходів,  затвердженого постановою Кабінету
Міністрів  України від  16.11.2011 No1173, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року No1070, статті 28 Закону
України  “Про  житлово-комунальні  послуги”,  з  метою  визначення  підприємства  (організації),
виконавця  надання  послуг  з  вивезення  твердих  побутових  відходів  на  території  м.  Збаража  та
належної  організації  вивезення  побутових  відходів  на  території  м.  Збаража  сесія  міської  ради
ВИРІШИЛА:
1.  Затвердити  Умови  проведення  конкурсу  з  визначення  виконавця  послуг  з  вивезення  твердих
побутових  відходів  на  території  м.  Збараж  (додаток  No1).  2.  Уповноважити  виконавчий  комітет
Збаразької  міської  ради  провести  конкурс  та  визначити  виконавця  послуг  з  вивезення  твердих
побутових відходів в м. Збараж.

7.  Про затвердження нової  редакції  Статуту комунального  підприємства Збаразької  міської
ради “Збаражпроект”
У  зв’язку  з  необхідністю  внесення  змін  та  приведення  Статуту  Збаразького  комунального
підприємства “Збаражпроект” у відповідність до норм чинного законодавства України, враховуючи
висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, керуючись ч.5 ст. 57, ст. 78 Господарського
кодексу  України,  ст.ст. 17,  25  26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  сесія
міської ради ВИРІШИЛА:
1.  Затвердити  нову  редакції  Статуту  Комунального  підприємства  Збаразької  міської  ради
“Збаражпроект” (додаток No1).
2.  Директору  Комунального  підприємства  Збаразької  міської  ради  “Збаражпроект”  вчинити  дії
пов’язані з державною реєстрацією нової редакції  Статуту Комунального підприємства Збаразької
міської ради “Збаражпроект”.
3. Вважати таким, що втратили чинність попередньо прийняті рішення Збаразької міської ради та
розпорядження  міського  голови  щодо  затвердження  “Про  затвердження  Статуту  Комунального
підприємства “Збаражпроект”.

8.  Про внесення змін в Перелік адміністративних послуг,  які  надаються Збаразькою міською
радою
З  метою  реалізації  прав,  свобод  і  законних  інтересів  фізичних  осіб  у  сфері  отримання
адміністративних  послуг,  відповідно  до  Закону  України  “Про  адміністративні  послуги”,  Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в Перелік адміністративних послуг, які надаються Збаразькою міською радою через
центр надання адміністративних послуг, а саме виключити з даного переліку, що був затверджений
рішенням сесії Збаразької міської ради №oVII/7/5 від 27.04.16 року дану послугу - “Реєстрація місця
проживання особи
та зняття особи”.

Список земельних питань:
Про затвердження технічної документації та передачі у власність, оренду земельних ділянок 
(присадиб)

1.1  Затвердити  технічну  документацію із  землеустрою щодо встановлення  (відновлення)  меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.1000 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських  будівель  і  споруд  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  по  вул.  Довга,  18,  яка
знаходиться в  межах населеного пункту м.  Збаража на  території  Збаразької  міської  ради гр.  Мельничук
Марії Ярославівні.

1.2  Передати  у  власність  гр.  Мельничук  Марії  Ярославівні  земельну  ділянку,  кадастровий  номер
6122410100:02:004:0839,  площею  0.1000  га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель та споруд із земель житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту м.
Збаража по вул. Довга, 18, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража.

2.1  Затвердити  технічну  документацію із  землеустрою щодо встановлення  (відновлення)  меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.0770 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель  і  споруд із  земель житлової  та  громадської  забудови  по  вул.  І.  Франка,  44,  яка
знаходиться в  межах населеного пункту м.  Збаража на  території  Збаразької  міської  ради гр.  Ступаковій
Богдані Євгенівній.  

2.2  Передати  у  власність   гр.  Ступаковій  Богдані  Євгенівній  земельну  ділянку,  кадастровий  номер
6122410100:02:002:0766,  площею  0.0770  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. І. Франка 44, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража.

3.1.  Затвердити технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.1000 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови по вул. М. Садовського, 19, яка
знаходиться в межах населеного пункту  м. Збаража на території Збаразької міської ради гр. Найку Миколі
Степановичу. 

3.2  Передати  у  власність  гр.  Найку  Миколі  Степановичу  земельну  ділянку,  кадастровий  номер
6122410100:02:004:0840,  площею  0.1000  га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель та споруд із земель житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту м.
Збаража по вул. М. Садовського, 19, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража.

4.1.  Затвердити технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.0623 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  по  вул.  Лисенка,  6,  яка
знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради гр. Шалаю Роману
Василовичу та гр. Шалай Олександрі Михайлівні.  

4.2.  Передати  у  спільну  сумісну  оренду  гр.  Шалаю  Роману  Васильовичу  та  гр.  Шалай  Олександрі
Михайлівні  земельну  ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:005:0568,  площею  0.0623  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. Лисенка, 6, яка знаходиться в межах
населеного пункту м. Збаража терміном на 49 років.

5. 1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в  натурі  (на  місцевості)  площею 0.10  га.  для  будівництва  і  обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  по  вул.  Травнева,32,  яка
знаходиться в межах населеного пункту                    м. Збаража на території Збаразької міської ради гр.
Суконніку Валерію Івановичу 

5.2.  Передати  у  власність   гр.  Суконніку  Валерію  Івановичу    земельну  ділянку,  кадастровий  номер
6122410100:02:005:0975,  площею  0.10  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. Травнева,32, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража.

6.1. Затвердити технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної



ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.1000  га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку
господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови по вул. Лисенка, 48, яка знаходиться в
межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради гр. Ленько Василю Орестовичу. 

6.2. Визнати рішення сесії Збаразької міської ради № VII/4/16 від 11.03.2016р. “Про передачу земельної ділянки у
власність гр. Мартинчуку С. Б.” таким яке втратило чинність.

6.3.  Передати  у  власність  гр.  Ленько  Василю  Орестовичу  земельну  ділянку,  кадастровий  номер
6122410100:02:005:0566, площею 0.1000 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд із земель житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту м. Збаража по вул.
Лисенка, 48, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража.

2. Про надання дозволу наскладання технічної документації щодо відновлення встановлення меж земельної
ділянки.

2.1 . Дати дозвіл гр. Суконніку Валерію Івановичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0.0266 га. для
ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель  сільськогосподарського  призначення  (рілля)  по  вул.
Травнева, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.

2.2  Дати  дозвіл  гр.  Хомі  Романні  Степанівні  на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0.0269 га. для
ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. Стуса,
яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.

3.  Про  надання  згоди   на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

3.1  Дати  згоду  ТОВ  “Комплекс  Агромарс”  на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) , яка перебуває у них в оренді, площею
2,48  га.  для  комерційного  використання  (обслуговування  складських  будівель)  по  вул.  Залізнична,  20  яка
знаходяться в межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради.

4. Про надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки

4. 1. Дати дозвіл гр. Совику Тарасу Миколайовичу на складання проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  площею  0.0032  га.  із  земель  житлової  та  громадської  забудови  запасу  Збаразької  міської  ради,  для
обслуговування  закладів торгівлі для передачі в оренду терміном на 25 років повул. Грушевського, 107а в межах
населеного пункту м. Збаража.

5.  Внести  зміни  в  договір  оренди  земельної  ділянки  несільськогосподарського призначення  укладений
21.06.2006р., а саме в пункт 2 викласти в наступній редакції:

“В  оренду  передається  земельна  ділянка  кадастровий  номер  6122410100:02:003:0213  площею  0,9375  га.  та
земельна ділянка  кадастровий номер 6122410100:02:003:0226 площею              0,1108 га. загальною площею
1,0483 га. по вул. Грушевського, 145 м. Збаража.”

2. Зобов'язати ПП “МДС Збаразький сирзавод” укласти з Збаразькою міською радою додаткову угоду до договору
оренди укладеного 21.06.2006 р.

6. Про припинення договору оренди землі.

6.1. У зв'язку з відчуженням, даруванням 24/100 частини цілого будинковолодіння, а саме: будинку контори літери
“А” по вул. Залізнична, 16,  припинити договір оренди землі від 01.11.2008 р. Укладеного з гр. Братівник Наталею
Луківною  на земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:002:0460 площею 0.1641 га. для  промислового
використання,  обслуговування  будівлі  контори  літери  “А”,   яка  розташована  в  межах населеного  пункту   м.
Збаража по вул. Залізнична, 16 з моменту відчуження майна.

6. 2. Припинити   дію  договору оренди землі  від 10.03.2013 р. укладеного з ПАТ “Укртелеком” на земельну
ділянку по вул. Д. Галицького,105 м. Збаража кадастровий номер 6122410100:02:005:0139 площею 0,4681 га. для
промислового використання, обслуговування виробничих приміщень, право на  яку  зареєстровано 22.01.2014 р.
номер запису 4357331 у зв'язку з відчуженням ними нерухомого майна,  .  

 2.  Передати   Конику  Павлу  Романовичу  в  оренду  земельну  ділянку  кадастровий  номер
6122410100:02:005:0139  площею  0,4681  га.  для  промислового  використання,  обслуговування  власних
нежитлових приміщень  по вул. Д. Галицького,105 м. Збаража  

3. Зобов'язати гр. Коника П. Р. та міського голову від імені міської ради укласти договір оренди землі.

7. Про продовження терміну дії договору

7.1 1. Продовжити (поновити) з 01.08.2016 р., на тих самих умовах термін дії договору про встановлення
особистого строкового сервітуту (об'єкт благоустрою площею 9 кв. м.) для розміщення малої архітектурної
форми по м-ну І Франка,10 до 01.08.2017 р. укладеного між Збаразькою міською радою та Ціленцій Оленою
Вікторівною. 

2. Вважати пункт 2.2 Договору від 01.08.2010 р. про встановлення особистого строкового сервітуту  для
розміщення малої архітектурної форми викладеного в такій редакції “Строк дії договору до 01.08.2017 р. з
моменту його підписання повноважними представниками Сторін” 
 


