
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

ПРОТОКОЛ №26

16 листопада 2018  року      м. Збараж

Пленарне засідання двадцять п’ятої сесії відкриває та веде міський голова
Збаража Полікровський Р.С. На пленарне засідання двадцять п’ятої сесії міської
ради  VII  скликання,  із  26  обраних  депутатів,  прибуло  16  (список  присутніх
додається). Пленарне засідання двадцять п’ятої сесії  оголошується відкритим.
Виконується  Державний  Гімн  України.  Для  продовження  роботи  сесії
перевірено  кворум  лічильної  комісії.  Присутні  два  члени  лічильної  комісії:
Богайчук І.Г. та Домбик В.С.    
Зареєстровано: 16 (шістнадцять) депутатів та міський голова Полікровський 
Р.С.

1. Багрій Петро Федорович 9. Напованець Роман Павлович

2. Богайчук Ігор Григорович 10. Полікровська Тетяна Степанівна

3. Данилевич Ігор Миколайович 11. Полікровський Іван Степанович

4. Домбик Валерій Станіславович 12.  Рудан Андрій Миколайович

5. Драган Вадим Леонідович 13. Саричев Олександр Ігорович

6. Комендат Максим Володимирович 14. Світлична Світлана Георгіївна

7. Лучанко Зеновій Романович 15. Суконнік Валерій Іванович

8. Напованець Петро Михайлович 16. Юзьвак Богдан Євгенович

Відсутні:         

1. Антоляк Роман Семенович 6. Мандзюк Наталія Михайлівна

2. Богатюк Оксана Миколаївна 7. Мартиненко Олександр Валерійович

3. Грабовський Віктор Васильович 8. Мельничук Василь Володимирович

4. Забурський Володимир Євгенович 9. Пилипчук Любомир Іванович

5. Кухарська Ірина Романівна 10. Прокоп Володимир Романович

    Додаток №1 до протоколу (додається)



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підтримку депутатських звернень депутатів Збаразької міської ради;

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 р.;

3. Про внесення змін до міського бюджету;

4. Про укладання угоди з районною радою;

5. Про надання дозволу Збаразькому МКП “Збараж” на списання;

6. Про уповноваження міського голову Збаража, щодо підписання документів;

7. Про  надання права Управлінню освіти щодо передачі  в оренду приміщень

ЗОШ №1, 2, 3 м. Збаража;

8. Про створення Робочої групи з питань підготовки матеріалів;

9. Про затвердження “Програми розвитку міжнародного співробітництва;

10.  Про  затвердження  “Плану  Дій  для  Сталого  Енергетичного  розвитку

(ПДСЕР) міста Збаража до 2020 року;

11.  Про  затвердження  Положення  про  призначення  стипендій  кращим

спортсменам міста у 2019 році;

12. Розгляд заяв громадян міста;

13. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного за основу

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ: Про підтримку депутатського звернення депутатів Збаразької

міської ради — депутата Збаразької міської ради В.С. Домбика, який зачитав

звернення  до  Президента  України  щодо  негайного  скасування  постанови

Кабінету  Міністрів  України  про  підняття  ціни  на  газ  для  населення,  проект

рішення та запропонував підтримати звернення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/1 (додається).

Список поіменного голосування додається.



СЛУХАЛИ:  Про  — депутата Збаразької міської ради П.М. Напованця, який

зачитав звернення до голови Збаразької РДА щодо комісії з вирішення спірних

питань з  надання населенню субсидій  та запропонував рекомендувати голові

Збаразької  РДА включити у  склад  комісії  трьох депутатів  Збаразької  міської

ради (за згодою). 

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/2 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 9

місяців  2018  року  —  начальника  фінансово-господарського  відділу  Опалюк

М.Я., котра зачитала звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/3 (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. 

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/4 (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.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/25/5 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Збаразькому МКП “Збараж” на списання

— начальника відділу реєстрації та правового забезпечення Присяжнюка О.А.,

котрий зачитав проект рішення та висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/6 (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 уповноваження міського голови Збаража щодо підписання

документів” —  начальника  відділу  реєстрації  та  правового  забезпечення

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

комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів)

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/7 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про надання права Управлінню освіти щодо передачі в оренду

приміщень  ЗОШ  №1,2,3  м.  Збараж  — начальника  відділу  реєстрації  та

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

висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/25/8 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про створення Робочої групи з питань підготовки матеріалів

— консультанта  з  енергозбереження  та  ефективності  Токаря  Р.М.,  котрий

зачитав проект рішення та висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/9 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Програми  розвитку  міжнародного

співробітництва — консультанта з енергозбереження та ефективності Токаря

Р.М., котрий зачитав проект рішення та висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/10 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  “Плану  дій  сталого  Енергетичного

розвитку  (ПДСЕР)  міста  Збаража  до  2020  року” — консультанта  з

енергозбереження та ефективності Токаря Р.М., котрий зачитав проект рішення

та висновки профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів та міський голова)

ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/11 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Положення  про  призначення  стипендій

кращим  спортсменам  міста  у  2019  році  — секретаря  міської  ради  Р.П.

Напованця, котрий зачитав проект рішення та висновки профільної комісії.



ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/12 (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. Левчук Г. В. земельну ділянку площею 0.0709 га

Хліборобів, 11;

—  передати  у  спільну  сумісну  власність  гр.  Студницькому  Б.  М.,  гр.

Студницькому О. М. земельну ділянку площею 0.0720 га по вул. Травнева, 20;

—  передати у  власність гр.  Студницькому Б. М. земельну ділянку площею

0.0840 га по вул. Травнева;

— передати у власність гр. Бучинській М. О. земельну ділянку площею 0.0861

га по вул. 22 Січня, 6;

—  передати у власність гр. Замороці М. В. земельну ділянку площею 0.10 га по

вул. Л. Українки, 61;

—  передати у власність гр. Замороці М. В. земельну ділянку площею 0,0113 га

по вул. Л. Українки

— передати у власність гр. Добридень С. В. земельну ділянкуплощею 0.0927 га

по вул. І. Франка, 42;

— передати у власність гр. Ріпка О. М. земельну ділянку площею 0.0811 га по

вул. Генерала Павленка, 58;

— передати у власність гр. Копко І. Б. земельну ділянку площею 0.0596 га по

вул. Мазепи, 8;

— передати у власність гр. Хом'як М. Я. земельну ділянку площею 0.10 га по

вул. Карпенка-Карого, 14;

— передати у власність гр. Скварча Л. З. земельну ділянку площею 0.0659 га по

вул. Січових Стрільців, 41;



— передати у власність гр. Гонтару В. П. земельну ділянку площею 0.0835 га по

вул. Довга, 58;

— передати у власність гр. Рудану М. Р. земельну ділянку площею 0.0053 га. по

вул. Гайдамацька;

— передати у власність гр. Хомику І. Я. земельну ділянку площею 0.0031 га по

вул. Грушевського, V;

— передати у власність гр. Литвинчук Л. М. земельну ділянку площею 0.0031

га по вул. Грушевського, V;

— передати у власність гр. Лепіх Г. З. земельну ділянку площею 0.0612 га по

вул. Г. Сковороди, 5.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/13 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: 

—   дати  дозвіл  гр.  Божик  Г. С.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.0212  га   для

ведення особистого селянського господарства по вул. Садова;

—   дати  дозвіл  гр.  Кучан  Г. В.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою  для передачі у власність орієнтовною площею 0.0142 га для для

ведення особистого селянського господарства  по вул. Гайдамацька;

—   дати  дозвіл  гр.  Кульпі  Р. Я.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.0032  га  для

будівництва  та  обслуговування  індивідуального  гаража  №  14а  по  вул.

Гайдамацька;

—  дати  дозвіл  гр.  Король  П.  Є.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.0033  га  для

будівництва  і  обслуговування  індивідуального  гаража  №  16  по  вул.  Р.

Білинського;



— дати дозвіл гр. Решнюку П. М. на виготовлення технічної документації із

землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.0089  га  для

будівництва  та  обслуговування  індивідуального  гаража   по  вул.

Коцюбинського,13В;

— дати дозвіл гр.  Беряничу Б.  О. на виготовлення технічної  документації  із

землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.0089  га  для

будівництва  та  обслуговування  індивідуального  гаража   по  вул.

Коцюбинського,13Б;

—  дати дозвіл гр. Бабовалу О. П. на виготовлення технічної документації із

землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.010  га  для

будівництва  та  обслуговування  індивідуального  гаража   по  вул.

Коцюбинського,13А;

— дати дозвіл гр. Скотинському В. І. на виготовлення технічної документації із

землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.0025  га  для

будівництва  та  обслуговування  індивідуального  гаража  №  87  по  вул.

Грушевського;

—  дати дозвіл гр. Крисоватій О. С. на виготовлення технічної документації із

землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.0343  га  для

ведення особистого селянського господарства по вул. Січових Стрільців;

— дати дозвіл гр. Комендату Ю.М. на виготовлення технічної документації із

землеустрою для передачі у власність орієнтовною площею 0.2895 га  по вул.

Довга;

— дати  дозвіл  гр.  Поповичу Р. Р. на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0,0721  га  для

ведення особистого селянського господарства  по вул. Низька;

—  дати  дозвіл  гр.  Блозві  М.  М.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.003  га  для

будівництва  та  обслуговування  індивідуального  гаража  №  2  по  вул.

Горбачевського;

— дати дозвіл гр.  Мельник М. П. на виготовлення технічної документації  із

землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0,0621  га  для



будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель  та

спорудпо вул. Поповича,24;

—  дати  дозвіл  гр.  Русин  Н.  О.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.01  га  для

будівництва та  обслуговування індивідуального гаража № 17  по вул.  Родини

Білинських;

— дати дозвіл гр. Данилевич О. М. на виготовлення технічної документації із

землеустрою для передачі  у  власність  орієнтовною площею 0,145 га  по вул.

Гайдамацька, 2;

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/14 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо

встановлення та зміни межі міста Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/15 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати згоду Лесюку О.Д. на будівництво гаража на орендованій

земельні ділянці, яка розташована в межах населеного пункту  м. Збаража по

вул. Д. Галицького,56Б.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/16 (додається).

Список поіменного голосування додається.



ВИРІШИЛИ: дати дозвіл на розроблення детального плану території земельної

ділянки  площею  0,10  га  по  вулиці  Січових  Стрільців   для   будівництва  та

обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/17 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: дати дозвіл на розроблення детального плану території земельної

ділянки  площею  0,08  га  по  вулиці  Січових  Стрільців   для   будівництва  та

обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/18 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу

земельної ділянки площею 0,8442 га на дві земельні ділянки  площею 0,0398 га

та  площею  0,8044  га  для  розміщення  та  експлуатації  основних  підсобних  і

допоміжних  будівель  та  споруд підприємств  переробної,  машинобудівної  та

іншої промисловості, яка перебуває в оренді ТОВ “Збаразький постач”.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/19 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  продовжити   Валуйко  Р.Д.  терміном  на  1  (один)  рік  договір

оренди землі  укладений 01.10.2013 р. для обслуговування торгового кіоску по

м-ну І. Франка з моменту закінчення строку дії.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/25/20 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: продовжити МПМ “Зустріч-2” терміном на 1 (один) рік договір

оренди  землі,  право  на  яку зареєстровано  07.11.2013  р.  за  № 12426565,  для

обслуговування  торгового  кіоску  по  вул.  Б.  Хмельницького  з  моменту

закінчення строку дії.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/21 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  припинити договір оренди землі від 01.10.2004 р. укладеного з

гр.  Комендат І. М. на земельну ділянку площею 0.0014 га. для комерційного

використання,  обслуговування  торгового  кіоску,   яка  розташована  по  вул.

Лугова за взаємною згодою.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/22 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної

ділянки  несільськогосподарського  призначення  площею  0.0750  га  по  вул.

Січових Стрільців,1Ж м. Збаража для продажу її у власність Ліщишину В.Я..

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/23 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: затвердити Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки

,  що  надана  в  оренду  Ломазі  А.  В.  і  яка  знаходиться  за  адресою:  вул.

Коцюбинського, 8А м. Збаража.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/25/24 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  здійснити  поділ  земельної  ділянки  площею  0,7027  га  для

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул.

Івасюка, 3А землі  житлової та громадської забудови на дві земельні ділянки: 1-

площею 0,4777 га.  для передачі  в оренду, терміном на 25 років,  2 -  площею

0,2250 га для переведення в землі запасу  та присвоїти її адресу вул. Івасюка,3Б.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/25/25 (додається).

Список поіменного голосування додається.

Сесія завершила роботу.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
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