
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

ПРОТОКОЛ №25

07 вересня 2018  року      м. Збараж

Пленарне  засідання  двадцять  четвертої  сесії  відкриває  та  веде  міський
голова Збаража Полікровський Р.С. На пленарне засідання двадцять четвертої
сесії міської ради VII скликання, із 26 обраних депутатів, прибуло 19 (список
присутніх  додається).  Пленарне  засідання  двадцять  четвертої  сесії
оголошується  відкритим.  Виконується  Державний  Гімн  України.  Для
продовження роботи сесії  перевірено кворум лічильної  комісії.  Присутні  три
члени лічильної комісії: Богайчук І.Г., Домбик В.С. та Мельничук В.В.    
Зареєстровано: 19 (дев’ятнадцять) депутатів та міський голова Полікровський 
Р.С.

1. Багрій Петро Федорович 11. Мельничук Василь Володимирович

2. Богайчук Ігор Григорович 12. Напованець Петро Михайлович

3. Богатюк Оксана Миколаївна 13. Напованець Роман Павлович

4. Данилевич Ігор Миколайович 14.  Полікровська Тетяна Степанівна

5. Драган Вадим Леонідович 15. Полікровський Іван Степанович

6. Домбик Валерій Станіславович 16. Рудан Андрій Миколайович

7. Комендат Максим Володимирович 17. Світлична Світлана Георгіївна

8. Кухарська Ірина Романівна 18. Суконнік Валерій Іванович

9. Лучанко Зеновій Романович 19. Юзьвак Богдан Євгенович

10. Мандзюк Наталія Михайлівна

Відсутні:         

1. Антоляк Роман Семенович 5. Пилипчук Любомир Іванович

2. Грабовський Віктор Васильович 6. Прокоп Володимир Романович

3. Забурський Володимир Євгенович 7. Саричев Олександр Ігорович

4. Мартиненко Олександр Валерійович

    Додаток №1 до протоколу (додається)



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про присвоєння звання “Почесний громаднин міста Збаража” Омельчак К.А.;

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за І півріччя 2018 р.;

3. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік;

4. Про укладання угоди зі Збаразькою районною радою;

5. Про зміни в структурі та штатному розписі міської ради;

6. Про присвоєння чергового 7 рангу Полікровському Р.С.;

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

актів на 2018р.;

8. Про взяття на баланс;

9. Про затвердження програми;

10. Про укладання меморандуму з Держенергоефективність;

11.  Про укладання  меморандуму з  Київським обласним експертним центром

енергоефективності;

12. Про укладання меморандуму з Програмою розвитку Організції Об’єднаних

Націй;

13. Розгляд заяв громадян міста;

14. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного за основу

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Збаража”

Омельчак  Катерині  Аполлінарівній  —  міського  голову  Збаража

Полікровського  Р.С.,  який  зачитав  звернення  громадської  організації  “Союз

українок”, проект рішення та запропонував підтримати пропозицію профільної

комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/1 (додається).



Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за І

півріччя  2018  рік —  начальника  фінансово-господарського  відділу  Опалюк

М.Я., котра зачитала звіт про виконання бюджету міста за І півріччя 2018 року

та висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/2 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про внесення  змін  до  рішення  №VII/21/2  від  22.12.2017  року

“Про міський бюджет на 2018 рік”  — 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/24/3 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  укладання  угоди  про  надання  субвенцій —  начальника

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

про надання субвенцій та висновки профільної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/4 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про зміни в структурі та штатному розписі міської ради” —

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/24/5 (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  присвоєння  чергового  7  рангу  Полікровському  Р.С.  —

начальника загального відділу Петрієву А.О., котра зачитала проект рішення та

висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/6 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів на 2018 рік — начальника відділу реєстрації та правового

забезпечення  Присяжнюка О.А.,  котрий зачитав  проект рішення та  висновки

профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (18 депутатів та міський голова)

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/7 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  взяття  на  баланс —  начальника  відділу  реєстрації  та

правового забезпечення 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/24/8 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми — начальника відділу реєстрації та

правового забезпечення 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/24/9 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  укладання  меморандуму  з  Держенергоефективність  —

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

висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/10 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про укладання меморандуму з Київським обласним експертним

центром енергоефективності  — секретаря Напованця  Р.П.,  котрий  зачитав

проект рішення та висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/11 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про укладання меморандуму з Програмою розвитку Організації

Об’єднаних Націй — секретаря Напованця Р.П., котрий зачитав проект рішення

та висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)



ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/12 (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.  Суль Степану Ігоровичу  земельну

ділянку площею 0.0677 га для будівництва і обслуговування житлового будинку

по вул. Поповича, 38.

— передати у  власність  гр. Двораківській Любові Іванівній  земельну ділянку

площею 0.0383 га для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул.

Д. Галицького, 107/1 .

— передати у власність гр. Паровій Ярослававі Ярославівній земельну ділянку

площею 0.0681 га для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул.

Острозького, 8.

— передати у  власність  гр. Казьо Ірині Василівній  земельну ділянку площею

0.0605  га  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку  по  вул.

Корольова, 46.

— передати у власність  гр. Куцюрубі Богдану Ярославовичу  земельну ділянку

площею 0.1000 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул.

Устима Голоднюка, 22 а.

— передати у  власність гр. Смій Людмилі Петрівній земельну ділянку площею

0.0950  га  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку  по  вул.

Павленка, 2.

— передати у власність  гр. Хомишаку Степану Теодоровичу  земельну ділянку

площею 0.1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул.

22 Січня, 35.

— передати у власність  гр. Хомишаку Степану Теодоровичу  земельну ділянку

площею 0.0550 га  для ведення особистого селянського господарства  по вул. 22

Січня.



— передати  у  власність  гр.  Комендату  Ярославу  Дорофійовичу  земельну

ділянку площею 0.1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку

по вул. Оболоня.

— передати  у  власність  гр.  Комендату  Ярославу  Дорофійовичу  земельну

ділянку площею 0.0175 га для ведення особистого селянського господарства по

вул. Оболоня.— передати у  власність гр. Слюсарчуку Василю Володимировичу

земельну  ділянку  площею  0.0943  га  для  будівництва  і  обслуговування

житлового будинку по вул.  Федьковича, 20.

— передати у  власність гр. Павлишину Андрію Романовичу земельну ділянку

площею 0.0702 га для будівництва по вул. І. Сірка, 22.

— передати  у   власність  гр.  Боївка(-ці)  Марії  Антонівній  земельну  ділянку

площею 0.0587 га для будівництва по вул. Корольова, 2.

— передати у  власність гр. Левчук Ользі Степанівній земельну ділянку площею

0.0636 га для будівництва по вул. Хліборобів, 2.

— передати  у   власність  гр.  Михайлів  Ользі  Романівній  земельну  ділянку

площею 0.1000 га для будівництва по вул. Січових Стрільців, 78.

— передати  у   власність  гр.  Бабій  Юлії  Володимирівній  земельну  ділянку

площею 0.0601 га для будівництва по вул. С. Руданського, 11.

— передати  у   власність  гр.  Мокрій  Наталії  Євгенівній,  Фещук  Юрію

Богдановичу  земельну ділянку площею 0.0743 га для будівництва по вул.  В.

Великого, 12  із земель житлової та громадської забудови в межах населеного

пункту м. Збаража.

— передати у власність гр. Осипу Андрію Івановичу земельну ділянку площею

0.0710 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Чорновола.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/13 (додається).

Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:  — дати  дозвіл  гр.  Литвинчук  Ларисі  Миколаївній на

виготовлення технічної документації із землеустрою для передачі у власність

орієнтовною площею 0.0030 га № 4 по вул. Грушевського, 22 квартал IX.

— дати  дозвіл  гр.  Цимбровському  Ярославу  Васильовичу  на  виготовлення

технічної  документації  із  землеустрою для передачі  у  власність  орієнтовною

площею 0.0047 га № 58  по вул. Гайдамацька.  — дати дозвіл гр. Буліній Марії

Іванівній на виготовлення технічної документації із землеустрою для передачі у

власність орієнтовною площею 0.0046 га № 46 по вул. Гайдамацька.

— дати  дозвіл  гр.  Гедеш  Юстині  Іванівній  на  виготовлення  технічної

документації  із  землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею

0.0048 га по  вул. Незалежності, 1 “а”.

— дати дозвіл гр. гр. Станьковському Євгену Збигневичу та Кибалюку Юрію

Володимировичу на виготовлення технічної  документації  із  землеустрою для

передачі у власність орієнтовною площею 0.0313 га по  вул. І. Франка, 3.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/14 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  проект  землеустрою  та надати  у  постійне

користування Релігійній громаді “Парафія Христового Воскресіння м. Збаража,

Тернопільсько-Зборівської  єпархії  Української  Греко-Католицької  Церкви”  в

особі отця Боднарчука О. І. земельну ділянку, загальною площею 0.3433 га на

якій розміщена будівля, яка належить релігійній громаді по Родини Білинських,

7.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/15 (додається).

Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ:  затвердити  проект із  землеустрою щодо та  надати  в  постійне

користування  управлінню освіти,  молоді  та  спорту Збаразької  РДА земельну

ділянку  площею  0,15  га  з  земель  громадської  забудови  для  обслуговування

будівель закладів освіти по вул. Морозенка. Присвоїти адресу Морозенка.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/16 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,4479

га по вул. Грушевсько,145 м. Збаража, яка перебуває у власності гр. Крупського

Юрія  Петровича,  на  цільове  призначення  для  розміщення  та  експлуатації

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,

машинобудівної та іншої промисловості розміщення по вул. Грушевського, 145.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/17 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  ТОВ  “Збаразький  постач”  на  розподіл  земельної

ділянки  по  вул.  Грушевського,  145,  “Б”  загальною площею 0,8442  га  на  дві

земельні ділянки орієнтовною площею 0,8044 га та 0,0398 га.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/18 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Депутат  міської  ради  Напованець  Р.П.  та  депутати  міської  ради

Напованець П.М. оголосили про можливий конфлікт інтересів при розгляді 

наступного питання та заявили, що не братимуть участі в обговоренні та 

голосуванні.



ВИРІШИЛИ: внести зміни в договір оренди землі від 29.01.2016 р. укладеного

з Напованцем М. П. в частині орендаря: передати в спільну оренду Сиротюку О.

І. та Напованцю М. П. Та Шкулою М. Р. земельну ділянку площею 0.3086 га. по

вул. Данила Галицького, 95.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/19 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  передати  в  оренду  ФОП  Бічаку  Івану  Ігоровичу,  земельну

ділянку  терміном  на  5  років  загальною  площею  0.0337  га  по  вул.  Данила

Галицького, 2.

ГОЛОСУВАЛИ: (19 депутатів та міський голова)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/20 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: дати дозвіл гр. Мацишину Л.Ф., гр. Мацишин А.П., гр. Тарасюку

П.В.,  гр.  Куприк  Є.Д.,  гр.  Куприку  П.Я.,  гр.  Куприк  (Пилипчук)  З.Я.,  гр.

Конечному Т.В., гр. Конечному В.Р., гр. Конечній Л.Є., гр. Конечному М.В. на

складання  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для

передачі  у  спільну  сумісну  власність  орієнтовною  площею  0.1700  га.  для

будівництва  і  обслуговування  багатоквартирного  житлового  будинку, по  вул.

Грушевського, 109.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/24/21 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Сесія завершила роботу.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
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