
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я  
Д ВАД Ц Я Т Ь  П Е Р Ш А  С Е С І Я

ПРОТОКОЛ №22

22 грудня 2017  року           м. Збараж

Пленарне  засідання  двадцять  першої  сесії  відкриває  та  веде  міський  голова
Збаража  Полікровський  Р.С.  На  пленарне  засідання  двадцять  першої  сесії
міської  ради  VII  скликання,  із  26  обраних  депутатів,  прибуло  18  (список
присутніх додається). Пленарне засідання двадцять першої сесії оголошується
відкритим. Виконується Державний Гімн України. 
Зареєстровано: 18 (вісімнадцять) депутатів та міський голова Полікровський 
Р.С.

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. Данилевич Ігор Миколайович 13. Полікровський Іван Степанович

5. Драган Вадим Леонідович 14. Рудан Андрій Миколайович

6. Лучанко Зеновій Романович 15. Саричев Олександр Ігорович

7. Мандзюк Наталія Михайлівна 16. Світлична Світлана Георгіївна

8. Мельничук Василь Володимирович 17. Суконнік Валерій Іванович

9. Напованець Петро Михайлович 18. Юзьвак Богдан Євгенович

Відсутні:         

1. Антоляк Роман Семенович 5. Комендат Максим Володимирович

2. Грабовський Віктор Васильович 6. Забурський Володимир Євгенович

3. Домбик Валерій Станіславович 7. Мартиненко Олександр Валерійович

4. Кухарська Ірина Романівна 8. Прокоп Володимир Романович

    Додаток №1 до протоколу (додається)
Для продовження роботи сесії  перевірено кворум лічильної комісії.  Присутні

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



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін до рішення про міський бюджет на 2017 рік;  

2. Про міський бюджет на 2018 рік;

3. Про оплату праці міського голови; 

4. Про оплату праці заступника міського голови Синчишина А.Д.; 

5. Про оплату праці заступника  міського голови Опалюк М.Я.;

6. Про оплату праці секретаря ради Напованця Р.П.;

7. Про затвердження штатного розпису;

8. Про норматив відрахування частин прибутку; 

9. Про присвоєння чергового рангу посадової особи ОМС Напованцю Р.П.;

10. Про присвоєння чергового рангу посадової особи ОМС Синчишину А.Д.;

11. Про реалізацію проекту “Smart громада — створюємо разом”;

12. Про вступ до Асоціації відкритих міст;

13.  Про  надання  дозволу  Управлінню  освіти,  молоді  та  спорту  на  оренду

приміщень;

14. Про дозвіл на списання та демонтаж;

15. Про внесення змін до плану діяльності  підготовки проектів регуляторних

актів;

16. Про розроблення генерального плану;

17. Розгляд заяв громадян міста;

18. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного за основу

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення про міський бюджет на 2017 рік

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

проект рішення та висновки профільної комісії.  

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/21/1 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  міський  бюджет на  2018  рік —  начальника  фінансово-

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

до рішення та висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/2 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Міський голова Полікровський Р.С. та депутати міської ради Полікровська

Т.С. та Полікровський І.С. оголосили про можливий конфлікт інтересів при

розгляді  наступного  питання  та  заявили,  що  не  братимуть  участі  в

обговоренні та голосуванні. 

СЛУХАЛИ:  Про  оплату  праці  міського  голови —  начальника  фінансово-

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

висновки профільної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/3 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Депутат Комендат М.В. зареєструвався у роботі пленарного засідання. 

СЛУХАЛИ: Про оплату праці заступника міського голови Синчишина А.Д.

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

проект рішення та висновки профільної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/4 (додається).



Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про оплату праці заступника міського голови Опалюк М.Я.  —

міського  голову  Збаража  Полікровського  Р.С.,  котрий  проект  рішення  та

висновки  профільної  комісії.  Депутат  Рудан  А.М.  запропонував  здійснювати

преміювання заступника міського голови-начальника фінансово-господарського

відділу Опалюк М.Я. щомісяця у розмірі  90 відсотків посадового окладу.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/5 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Депутати Напованець Р.П. та Напованець П.М. оголосили про можливий 

конфлікт інтересів при розгляді наступного питання та заявили, що не 

братимуть участі в обговоренні та голосуванні.

СЛУХАЛИ:  Про  оплату  праці  секретарю  ради  Напованцю  Р.П. —

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

рішення та висновки профільної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/6 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису — начальника загального

відділу Петрієву А.О., котра зачитала проект рішення та висновки профільної

комісії.

 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

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



Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про норматив  відрахування  частин  прибутку  —  начальника

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

та висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/8 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Депутати Напованець Р.П. та Напованець П.М. оголосили про можливий 

конфлікт інтересів при розгляді наступного питання та заявили, що не 

братимуть участі в обговоренні та голосуванні.

СЛУХАЛИ:  Про  присвоєння  чергового  рангу  посадової  особи  органу

місцевого самоврядування Напованцю Р.П. —  начальника загального відділу

Петрієву А.О., котра зачитала проект рішення та висновки профільної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/9 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  присвоєння  чергового  рангу  посадової  особи  органу

місцевого самоврядування Синчишину А.Д. — начальника загального відділу

Петрієву А.О., котра зачитала проект рішення та висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/10 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про реалізацію проекту “Smart громада — створюємо разом”

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



довів до відома депутатів інформацію про проект “Smart громада — створюємо

разом”. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/11 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про вступ до Асоціації відкритих міст — секретаря Збаразької

міської ради Напованця Р.П., котрий зачитав проект рішення та довів до відома

депутатів інформацію про Асоціацію відкритих міст. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/12 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню освіти, молоді та спорту  на

оренду  приміщень  — начальника  юридичного  відділу  Присяжнюка  О.А.,

котрий зачитав проект рішення та висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/13 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання та демонтаж котельні — начальника

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

висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/14 (додається).

Список поіменного голосування додається.



СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів

регуляторних  актів  — начальника  відділу  містобудування  та  земельних

відносин  Мартиненко  О.М.,  котра  зачитала  проект  рішення  та  висновки

профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/15 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  розроблення  генерального  плану  — начальника  відділу

містобудування та земельних відносин Мартиненко О.М., котра зачитала проект

рішення та висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/16 (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.  Станьковській  Тетяні  Степанівні  земельну ділянку

площею  0.0627  га  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,

господарських будівель і споруд по вул. Миру, 19;

- передати у власність гр. Кальбі Аркадії Андріївні земельну ділянку площею

0.0600  га.  для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  вул.

Грушевського;

-  передати  у  власність  гр.  Кретініній  Людмилі  Іванівні  земельну  ділянку

площею 0.0030 га. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража

№17 по вул. Грушевського V (квартал);



-  передати  у  власність  гр.  Харчишин  Євгену  Івановичу  земельну  ділянку

площею 0.0033 га. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража

№24 по вул. Грушевського V (квартал);

-  передати у спільну сумісну власність гр. Шмігель Сергію Мирославовичу та

гр.  Шмігель Мар'яні  Володимирівні земельну ділянку площею 0.0050 га.  для

будівництва  та  обслуговування  індивідуального  гаража  №28  по  вул.

Грушевського V (квартал);

-  передати  у  власність  гр.  Бернадин  Людмилі  Андріївні  земельну  ділянку

площею 0.0032 га. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража

№26 по вул. Грушевського V (квартал);

- передати у власність гр. Бочкун Лідії Іванівні земельну ділянку площею 0.0042

га.  для  будівництва  та  обслуговування  індивідуального  гаража  №3  по  вул.

Грушевського V (квартал).

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/17 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: - дати дозвіл гр. Давибіді Степану Антоновичу на виготовлення

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж

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

площею 0.0035 га. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража

№55 із земель житлової та громадської забудови по вул. Грушевського;

-  дати  дозвіл  гр.  Харчишину  Євгену  Івановичу  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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

0.0050 га.  для будівництва та  обслуговування господарської  будівлі  із  земель

житлової та громадської забудови по вул. Грушевського;

-  дати  дозвіл  гр.  Григорян  Рубику  Мясниковичу  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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



0.0023 га.  для будівництва та  обслуговування господарської  будівлі  із  земель

житлової та громадської забудови по вул. Грушевського,2 квартал V;

-  дати  дозвіл  гр.  Дячун  Єфросинії  Іванівні  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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

0.0034  га.  для  будівництва  та  обслуговування  індивідуального  гаража  №7 із

земель житлової та громадської забудови по вул. Грушевського;

- дати дозвіл гр. Осмолович Наталія Володимирівна на виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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

0.0035  га.  для  будівництва  та  обслуговування  господарської  будівлі  №13  із

земель житлової та громадської забудови по вул. Грушевського;

-  дати  дозвіл  гр.  Бернадин  Людмилі  Андріївні  на  виготовлення  технічної

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

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

0.0052 га.  для будівництва та  обслуговування господарської  будівлі  із  земель

житлової та громадської забудови по вул. Грушевського, 41 квартал V;

- дати дозвіл гр. Данилевич Володимиру Павловичу 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 господарської будівлі №9 із земель

житлової та громадської забудови по вул. Грушевського;

- дати дозвіл гр. Войцеховській Надії Володимирівні 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 господарської  будівлі  із  земель

житлової та громадської забудови по вул. Грушевського;

-  дати  дозвіл  гр.  Шмігель  Сергію  Мирославовичу  та  гр.  Шмігель  Мар'яні

Володимирівні  на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою щодо

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

передачі  у  спільну  сумісну  власність  орієнтовною  площею  0.0032  га.  для



будівництва та обслуговування господарської будівлі №6 із земель житлової та

громадської забудови по вул. Грушевського;

-  дати  дозвіл  гр.  Рогатинській  Дарії  Іванівні  та  гр.  Рогатинському  Петру

Івановичу  на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

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

передачі  у  спільну  сумісну  власність  орієнтовною  площею  0.0049  га.  для

будівництва та обслуговування господарської будівлі №2а із земель житлової та

громадської забудови по вул. Грушевського;

-  дати  дозвіл  гр.  Матвійко  Тарасу  Яковичу  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 господарської будівлі №5 із земель

житлової та громадської забудови по вул. Грушевського.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/18 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: поновити ТОВ “ТОРГПРЕСА” терміном на 1 рік договір оренди

землі  укладений 27.02.2014 р. для обслуговування газетно-журнальних кіосків

по вул. Незалежності.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/19 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  поновити ТОВ “ТОРГПРЕСА” терміном на 1 рік договір оренди

землі  укладений 27.02.2014 р. для обслуговування газетно-журнальних кіосків

по м-н. Франка.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/21/20 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:   внести  зміни  в  рішення  сесії  міської  ради  №  VІІ/9/16  від

18.07.2016 р. “Про дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення

земельної ділянки ОСББ “Пролісок -30”.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

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

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:   затвердити  Звіт  (розроблений  ФОП  Вірковською  О.  В.)  про

експертну  грошову  оцінку  земельної  ділянки,  що  перебуває  в  постійному

користуванні ПРАТ “Збаразьке АТП-16140” і яка знаходиться за адресою: вул.

Грушевського 109 м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/21/22 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Сесія завершила роботу.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
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