
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

ПРОТОКОЛ №15

31 січня 2017  року           м. Збараж

Місце проведення: зал засідань міської ради.                                                        

Обрано: 26 депутатів.                            

Зареєстровано: 19 (дев’ятнадцять) депутатів та міський голова Збаража.

1. Антоляк Роман Семенович 11. Мельничук Василь Володимирович

2. Багрій Петро Федорович 12. Напованець Петро Михайлович

3. Богайчук Ігор Григорович 13. Напованець Роман Павлович

4. Богатюк Оксана Миколаївна 14. Пилипчук Любомир Іванович

5. Данилевич Ігор Миколайович 15. Полікровська Тетяна Степанівна

6. Драган Вадим Леонідович 16. Полікровський Іван Степанович

7. Забурський Володимир Євгенович 16. Рудан Андрій Миколайович

8. Лучанко Зеновій Романович 18. Суконнік Валерій Іванович

9. Кухарська Ірина Романівна

10. Мандзюк Наталія Михайлівна 

19. Юзьвак Богдан Євгенович

Відсутні:         

1. Грабовський Віктор Васильович 5. Прокоп Володимир Романович

2. Комендат Максим Володимирович

3. Домбик Валерій Станіславович 

6.  Саричев Олександр Ігорович

7. Світлична Світлана Георгіївна

4. Мартиненко Олександр Валерійович  

Додаток №1 до протоколу 
(додається)



Чотирнадцяту 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 голови РДА щодо присвоєння ордена Свободи Шалаю С.Г. 

(посмертно);

2. Про звіт міського голови за 2016 рік;

3. Про внесення змін в Положення про тендерний комітет;

4. Про визнання рішення таким, що втратило чинність;

5. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг;

6. Про скасування рішення VII/7/2 від 27.04.2016р.;

7. Про передачу на баланс ОСББ гуртожитку по вул. Грушевського, 151;

8. Про внесення змін до кошторису видатків;

9. Про внесення змін до штатного розпису;

10. Про встановлення надбавок до заробітної плати Опалюк М.Я.;

11. Про встановлення надбавок до заробітної плати Синчишину А.Д.;

12. Про встановлення надбавок до заробітної плати Напованець Р.П.;

13. Про встановлення надбавок до заробітної плати Полікровському Р.С.;

14. Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2017 рік;

15. Розгляд заяв громадян міста.

 

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

У  зв’язку  із  виявленням  африканської  чуми  свиней  (АЧС)  виявив  бажання 

виступити  головний  ветеринарний  лікар  у  Збаразькому  районі  Кучма  Я.С., 

котрий довів до відома депутатів інформацію про АЧС, межі карантинної зони, 

заходи,  які  здійснюються  для  подолання  наслідків  та  унеможливлення 

поширення АЧС. Депутат міської ради Мандзюк Н.М. запитала щодо вивезення 



свиней із  ферми.  Кучма Я.С.  повідомив,  що наразі  немає куди вивезти таку 

кількість свиней.

      

СЛУХАЛИ: Про звернення до голови РДА щодо присвоєння ордена Свободи  

Шалаю  С.Г.  (посмертно) —  депутата  Напованця  П.М.,  котра  зачитав 

звернення  до  голова  Збаразької  РДА  про  клопотання  перед  головою 

Тернопільської  ОДА  щодо  присвоєння  ордена  Свободи  Шалаю  С.Г. 

(посмертно). Міський голова Збаража Полікровський Р.С. висловив підтримку 

та закликав депутатів підтримати звернення. 

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

Прийнято рішення №VII/14/1 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Зареєструвалися депутати Збаразької міської ради Кухарська І.Р. та Рудан  

А.М.

СЛУХАЛИ: Про звіт міського голови за 2016 рік — міського голову Збаража 

Полікровського  Р.С.,  котрий  прозвітував  про  роботу  міських  комунальних 

підприємств,  роботу  виконавчого  комітету,  звіт  про  здійснення  державної 

регуляторної політики, про виконання програм затверджених міською радою. 

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

Прийнято рішення №VII/14/2 (додається).
Список поіменного голосування додається.

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін в Положення про тендерний комітет  — 

начальника  юридичного  відділу   Присяжнюка  О.А.,  котрий  зачитав  проект 

рішення. 

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

Прийнято рішення №VII/14/3 (додається).
Список поіменного голосування додається.



СЛУХАЛИ:  Про  визнання  рішення  таким,  що  втратило  чинність — 

начальника  юридичного  відділу   Присяжнюка  О.А.,  котрий  зачитав  проект 

рішення.     

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

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

СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  переліку  адміністративних  послуг — 

начальника  юридичного  відділу   Присяжнюка  О.А.,  котрий  зачитав  проект 

рішення. 

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

Прийнято рішення №VII/14/5 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про скасування рішення VII/7/2 від 27.04.2016р. —  начальника 

юридичного  відділу   Присяжнюка  О.А.,  котрий  зачитав  проект  рішення. 

Депутат Рудан А.М. висловив заперечення щодо проекту рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 19; ПРОТИ — 1; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/14/6 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про передачу  на  баланс  ОСББ гуртожитку  за  адресою вул.  
Грушевського,  151 —  начальника  юридичного  відділу  Присяжнюка  О.А., 
котрий зачитав проект рішення.  

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

Прийнято рішення №VII/14/7 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Депутат Збаразької міської ради Суконнік В.І. покинув сесійне засідання. 

СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  кошторису  видатків —  секретаря 
Збаразької  міської  ради  Напованця  Р.П.,  котрий  повідомив  про  причин 
відсутності  начальника  фінансово-господарського  відділу  та  зачитав  проект 
рішення. 

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



Прийнято рішення №VII/14/8 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Депутат Збаразької міської ради Суконнік В.І. повернувся на сесійне засідання.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатного розпису — секретаря Збаразької 
міської ради Напованця Р.П., котрий зачитав проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/14/9 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про встановлення надбавок до заробітної плати Опалюк М.Я. 

—  секретаря Збаразької міської ради Напованця Р.П.,  котрий зачитав проект 

рішення та рекомендації  постійної депутатської  комісії  з  питань бюджету та 

соціального  захисту  населення.  Депутат  міської  ради  Напованець  П.М. 

висловив  незгоду  з  даним  проектом  рішення  через  відсутність  коштів  у 

районному  бюджеті  на  надбавки  до  заробітної  плати  педагогам.  Депутат 

міської  ради  Рудан  А.М.  заперечив  про  встановлення  однакових  надбавок 

заступникам  міського  голови,  які  працюють  в  апараті  виконавчого  комітету 

міської ради різну кількість років. Депутат міської ради Богайчук І.Г. підтримав 

проект рішення,  закликав  підтримати  команду міської  ради,  яка  працює для 

міста. Депутат міської ради Багрій П.Ф. закликав підтримати проекти рішень по 

надбавках  до  заробітної  плати.  Міський  голова  Збаража  довів  до  відома 

депутатів про об’єм та загруженість роботою заступників голови міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2;

Прийнято рішення №VII/14/10 (додається).
Список поіменного голосування додається.

  

СЛУХАЛИ:  Про встановлення надбавок до заробітної плати Синчишину  

А.Д. —  секретаря  Збаразької  міської  ради  Напованця  Р.П.,  котрий  зачитав 

проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 3;

Прийнято рішення №VII/14/11 (додається).
Список поіменного голосування додається.



Депутати міської ради Напованець Р.П. та Напованець П.М. заявили про  

можливий  конфлікт  інтересів  при  розгляді  наступного  питання  та  

відмовилися брати участь в обговорені та голосуванні. 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення надбавок до заробітної плати Напованцю  

Р.П. —  голову Збаразької  міської  ради Полікровського Р.С.,  котрий зачитав 

проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2;

Прийнято рішення №VII/14/12 (додається).
Список поіменного голосування додається.

 

Депутати міської ради Полікровський І.С., Полікровська Т.С. та міський  

голова  Збаража  Полікровський  Р.С.  заявили  про  можливий  конфлікт  

інтересів при розгляді наступного питання та відмовилися брати участь в  

обговорені та голосуванні. 

СЛУХАЛИ:  Про  встановлення  надбавок  до  заробітної  плати  

Полікровському  Р.С. —  секретаря  Збаразької  міської  ради  Напованця  Р.П., 

котрий зачитав проект рішення.

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

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

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів  

регуляторних  актів  на  2017  рік  —  начальника  відділу  містобудування  та 

земельних  ресурсів  Мартиненко  О.М.,  котра  зачитала  проект  рішення 

запропонувавши  внести   зміни  в  план  діяльності  з  підготовки  проектів 

регуляторних актів на 2017 рік.

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

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



СЛУХАЛИ: Про розгляд  звернень громадян міста  —  начальника  відділу 

містобудування та земельних ресурсів Мартиненко О.М.

 
ВИРІШИЛИ: передати у власність гр. Євтусяк Степаниді Михайлівні земельну 

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:004:0852,  площею  0.0640  га.  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Л. Українки, 17.

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

Прийнято рішення №VII/14/15 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Ратушняку  Євгену  Аркадійовичу 

земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:004:0850, площею 0.1000 

га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських 

будівель та споруд по вул. Тімірязєва, 14.

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

Прийнято рішення №VII/14/16 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  у  власність  гр.  Білан  Валентину  Миколайовичу 

земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:004:0851, площею 0.0804 

га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських 

будівель та споруд по вул. Л. Українки.

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

Прийнято рішення №VII/14/17 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо 

встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) 

площею  та  передати  у  власність  гр.  Ратушній  Ганні  Степанівні  земельну 

ділянку,  кадастровий  номер  6122410100:02:002:0347,  площею  0.0759  га.  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Кн. Острозького, 7.



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

Прийнято рішення №VII/14/18 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  Фермерському  господарства  “Оберіг  Богдана”  на 

виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості),   орієнтовною 

площею  0,3386  га.  для  обслуговування   приміщень,  землі  промисловості, 

транспорту,  зв’язку,  енергетики,оборони  та  іншого  призначення  по  вул. 

Грушевського, 149А.

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

Прийнято рішення №VII/14/19 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передати  ПАТ  “Збаражгаз”  в  оренду  земельну  ділянку  кадастровий  номер 

6122410100:02:003:0960,  площею  1.2001  га.  для  розміщення  та  експлуатації 

об’єктів трубопровідного транспорту землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншої промисловості по вул. Л. Українки, 14.

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

Прийнято рішення №VII/14/20 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  визнати  договір  оренди  землі  укладений   17.11.2014  р.  з  гр. 

Присницьким Я.  В.  та   Присницьким Б.  В.  таким,  який втратив  чинність  у 

зв'язку з відчуження  житлового будинку з надвірними будівлями, передати у 

спільну  сумісну   власність  гр.  Присницькій  Є.  А.  та  Присницькому  Я.  В. 

земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:004:0147, площею 0.1000 

га.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських 

будівель та споруд по вул. Л. Українки, 21.

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



Прийнято рішення №VII/14/21 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: передати в оренду   ТОВ “Промислова компанія “ВІТАГРО”, до 

якого  перейшло  право  на  виробничі  будівлі,  земельну  ділянку  кадастровий 

номер  6122410100:02:003:0594  площею  1,5099  га.  для  промислового 

використання,  обслуговування   виробничих  будівель  та  споруд  по  вул.  Ш. 

Алейхема,1.

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

Прийнято рішення №VII/14/22 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  внести зміни в договір оренди землі укладеного з Гриняк О. І. 

зареєстрованого 06.05.2009 р. за № 04096480058  в частині даних орендаря, а 

саме замінити:  фізична особа підприємець (ФОП)  на  громадянин.

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

Прийнято рішення №VII/14/23 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі та поновити ФОП 

Музі Ярославу Казимировичу терміном на 10 роки  договір оренди земельної 

ділянки  несільськогосподарського  призначення  укладений  15.11.2006  р., 

зареєстрованого  15.01.2007  р.  за  №  040764800001,   для  будівництва  та 

обслуговування  будівель  торгівлі,  торгового  комплексу,   землі  громадської 

забудови по вул. Грушевського, 117 “а”  з моменту  закінченням строку дії.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2;

Прийнято рішення №VII/14/24 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  внести зміни в договір оренди землі укладеного з Дмитришин Л. 

Ф,  зареєстрованого  28.04.2009  р.  за  №  040964800482  для  комерційного 

використання, обслуговування торгового кіоску “Релакс” площею 0,0110 га.,а 



саме замінити Орендар з ФОП Дмитришин Л. Ф. на гр. Покровську О. І. та гр. 

Левенець Ю. І.

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

Прийнято рішення №VII/14/25 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:   поновити гр.  Гудимі Лілії  Михайлівні  терміном на 6 місяців 

договір  оренди  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення 

укладений 01.10.2004 р., зареєстрованого 15.11.2004 р. за № 040464800271, для 

обслуговування  торгового  кіоску,  землі  громадської  забудови  по  вул. 

Грушевського,  26  “а”   з  моменту   закінченням  строку  дії  та  зобов'язати  гр. 

Гудиму Л. М. пофарбувати торговий кіоск для покраще6ння його естетичного 

вигляду та  навести благоустрій прилеглої території.

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

Прийнято рішення №VII/14/26 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  вилучити  з користування міського комунального підприємства 

“Збараж”  земельні  ділянки  загальною  площею  3,897  га.  під  житловою 

забудовою з трьома та більше поверхами за їх згодою та перевести земельні 

ділянки загальною площею 3,897 га. у землі запасу Збаразької міської ради.

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

Прийнято рішення №VII/14/27 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:   присвоїти назви новоутвореним вулицям житлової забудови : 

вулиця Козацька та вулиця Затишна  місто Збараж.

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

Прийнято рішення №VII/14/28 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: відмовити заявникам у звільненні від сплати земельного податку 

в 2017 році.



ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)
ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2;

Прийнято рішення №VII/14/29 (додається).
Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Різне  —  міського  голову  Збаража  Полікровського  Р.С.,  котрий 
повідомив,  що  відповідно  до  Закону  України  «Про  запобігання  корупції» 
починаючи  з  січня  2017  року  депутати  міської  ради  являються  суб’єкти 
декларування та зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення 
на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 
(НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, за минулий рік. Для подання декларації за минулий 
рік суб’єкт декларування має використовувати особистий ключ електронного 
цифрового  підпису  отриманий  для  виконання  своїх  службових  обов’язків. 
Надання  акредитованим  центром  сертифікації  ключів  ДФС  послуг 
електронного цифрового підпису депутатам місцевої ради здійснюється через 
відповідальну  особу,  визначену  окремим  розпорядженням  голови.  Для 
отримання ЕЦП для подання декларації за минулий рік суб’єкту декларування 
необхідно  звернутись  до  спеціально  призначеної  відповідальної  особи   та 
надати:  копію  паспорта  підписувача (копії  1-2  сторінок;  3-6  –  за  наявності 
відміток та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання), засвідчену 
підписом  власника  і  копію  картки  платника  податків,  засвідчену  підписом 
власника. 

Усі питання порядку денного вичерпані. Сесія закрита.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
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