
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я  
Т Р И Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я

ПРОТОКОЛ №14

23 вересня 2016  року      м. Збараж

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

Зареєстровано: 18 (вісімнадцять) депутатів.

1. Багрій Петро Федорович 10. Напованець Роман Павлович

2. Богайчук Ігор Григорович 11. Пилипчук Любомир Іванович

3. Богатюк Оксана Миколаївна 12. Полікровська Тетяна Степанівна

4. Грабовський Віктор Васильович 13. Полікровський Іван Степанович

5. Драган Вадим Леонідович 14. Рудан Андрій Миколайович

6. Комендат Максим Володимирович 15. Саричев Олександр Ігорович 

7. Лучанко Зеновій Романович 16. Світлична Світлана Георгіївна

8. Мандзюк Наталія Михайлівна 17. Суконнік Валерій Іванович

9.  Мельничук Василь Володимирович 18. Юзьвак Богдан Євгенович

Відсутні:         

1. Антоляк Роман Семенович 5. Кухарська Ірина Романівна

2. Данилевич Ігор Миколайович

3. Домбик Валерій Станіславович 

6. Мартиненко Олександр Валерійович

7. Напованець Петро Михайлович

4. Забурський Володимир Євгенович 8. Прокоп Володимир Романович

Додаток №1 до протоколу (додається)

Тринадцяту сесію відкрив секретар Збаразької міської ради Напованець Р.П. 

Для продовження роботи сесії перевірено кворум лічильної комісії. Присутні



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

Для  продовження  роботи  сесії  запропоновано  обрати  головуючого  сесії 
Напованця Р.П. та секретаря сесії Мандзюк Н.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів)
ЗА — 14; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/13/1 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік;

2. Про міський бюджет на 2017 рік;

3.  Про  виплату  матеріальної  допомоги  міському  голові,  секретарю  ради  та 

заступникам міського голови;

4. Про встановлення надбавок до заробітної плати;

5. Про внесення змін до штатного розпису;

6. Про норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу);

7.  Про  скасування  рішення  Збаразької  міської  ради  №VII/7/3  “Про 

затвердження схеми очистки території міста Збаража”;

8. Про введення нових посад до штатного розпису міської ради;

9. Розгляд звернень громадян міста;

10. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Зареєструвався депутат Збаразької міської ради Грабовський В.В.

СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  міського  бюджету  на  2016  рік — 

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

проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0

Прийнято рішення №VII/13/2 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  міський  бюджет  на  2017  рік—  начальника  фінансово-

господарського  відділу  Опалюк  М.Я., котра зачитала проект рішення. Депутат 



міської  ради  Багрій  П.Ф.  запитав  щодо  фінансування  програми  розвитку 

спорту. Опалюк М.Я. Повідомила, що фінансування програм буде проводиться 

із вільних лишків. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2;

Прийнято рішення №VII/13/3 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Зареєструвався депутат Збаразької міської ради Рудан А.М.

Депутати  Збаразької  міської  ради  Напованець  Р.П.,  Полікровська  Т.С.  та 

Полікровський І.С. заявили про можливий конфлікт інтересів та оголосили про 

неучасть під час розгляду двох наступних питань. 

 

СЛУХАЛИ:  Про  виплату  матеріальної  допомоги  міському  голові,  

секретарю ради та заступникам міського голови — начальника фінансово-

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

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів)
ЗА — 14; ПРОТИ — 1; УТРИМАЛИСЯ — 0;

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

Депутат Збаразької міської ради Рудан А.М. покинув засідання сесії. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення надбавок до заробітної плати —  начальника 

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

рішення рекомендований постійною депутатською комісією з питань бюджету 

та  соціального  захисту  населення.  Депутат  Грабовський  В.В.  висловив 

зауваження щодо отримання міським головою Збаража надбавок до заробітної 

плати.     

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів)
ЗА — 12; ПРОТИ — 1; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Рішення не прийнято.
Список поіменного голосування додається.



СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  штатного  розпису — начальника 

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

рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/13/5 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  норматив  і  порядок  відрахування  частини  прибутку  

(доходу) —  начальника  фінансово-господарського   відділу   Опалюк   М.Я., 

котра зачитала проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/13/6 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  плану  діяльності  з  підготовки  проектів  
регуляторних  актів  на  2017  рік  —  начальника  юридичного  відділу 
Присяжнюка О.А., котрий зачитав проект рішення.  

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/13/7 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Збаразької міської ради №VII/7/3 “Про  
затвердження  схеми очистки території  міста Збаража”  —  начальника 
юридичного відділу Присяжнюка О.А., котрий зачитав проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/13/8 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про введення нових посад до штатного розпису міської ради — 
начальника  юридичного  відділу  Присяжнюка  О.А.,  котрий  зачитав  проект 
рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/13/9 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  заяв  громадян  міста  —  начальника відділу 

містобудування та земельних відносин Мартиненко О.М.  



ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр. Пилипчук  Галині  Іванівні  земельну 

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:005:0582,  площею  0.0078  га.  для 

будівництва  та  обслуговування  індивідуального  гаража  №8  по  вул. 

Б.Хмельницького.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/13/10 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  гр.  Санницькій  Марії  Василівні  на  виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність орієнтовною 

площею 0.0028 га. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража 

№2 по вул. Р. Білинських.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/13/11 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  гр.  Левандовській  Галині  Ярославівні  на 

виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для передачі  у 

власність орієнтовною площею 0.0569 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. І. 

Франка.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/13/12 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  згоду  МП  “АМО-ЗІЛ”  на  виготовлення  технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки  в  натурі  (на  місцевості),  яка  перебуває  у  них  в  постійному 

користуванні, орієнтовною площею 0,3386 га. для обслуговування приміщень, 

землі по вул. Грушевського, 145А, яка знаходяться в межах населеного пункту 



м.  Збаража  на  території  Збаразької  міської  ради  з  метою передачі  в  оренду 

терміном на 25 років.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

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

ВИРІШИЛИ:  надати згоду Управлінню освіти,  молоді  та спорту Збаразької 

районної державної адміністрації  на встановлення спортивного майданчика з 

штучним покриттям біля міського стадіону по вул. Морозенка.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/13/14 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: присвоїти об’єктам нерухомого майна (гаражам), що розміщені 

поблизу багатоквартирного житлового будинку №30 по вул. Грушевського м. 

Збаража адресу вул. Грушевського, V (квартал) з нумерацією від №1 до №37 

згідно схеми.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/13/15 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Усі питання порядку денного вичерпані. Сесія закрита.

Головуючий сесії Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 

Секретар сесії Н.М. МАНДЗЮК 
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