ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII СКЛИКАННЯ
Д ВАД Ц Я Т Ь Ш О С ТА С Е С І Я

ПРОТОКОЛ №27
20 грудня 2018 року

м. Збараж

Пленарне засідання двадцять шостої сесії відкриває та веде в.о. міського
голови Збаража Напованець Р.П. На пленарне засідання двадцять шостої сесії
міської ради VII скликання, із 26 обраних депутатів, прибуло 17 (список
присутніх додається). Пленарне засідання двадцять шостої сесії оголошується
відкритим. Виконується Державний Гімн України. Для продовження роботи
сесії перевірено кворум лічильної комісії. Присутні три члени лічильної комісії:
Богайчук І.Г., Мельничук В.В. та Домбик В.С.
Зареєстровано: 16 (шістнадцять) депутатів та міський голова Полікровський
Р.С.
1. Багрій Петро Федорович

10. Мельничук Василь Володимирович

2. Богайчук Ігор Григорович

11. Напованець Петро Михайлович

3. Богатюк Оксана Миколаївна

12. Напованець Роман Павлович

4. Данилевич Ігор Миколайович

13. Полікровська Тетяна Степанівна

5. Домбик Валерій Станіславович

14. Полікровський Іван Степанович

6. Драган Вадим Леонідович

15. Рудан Андрій Миколайович

7. Кухарська Ірина Романівна

16. Світлична Світлана Георгіївна

8. Лучанко Зеновій Романович

17. Юзьвак Богдан Євгенович

9. Мандзюк Наталія Михайлівна
Відсутні:
1. Антоляк Роман Семенович

5. Мартиненко Олександр Валерійович

2. Грабовський Віктор Васильович

6. Пилипчук Любомир Іванович

3. Забурський Володимир Євгенович

7. Саричев Олександр Ігорович

4. Комендат Максим Володимирович

8. Суконнік Валерій Іванович
Додаток №1 до протоколу (додається)

Для продовження роботи сесії Напованець Р.П. запропонував обрати секретарем
сесійного засідання Мандзюк Н.М.
ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;
Прийнято рішення №VII/26/1 (додається).
Список поіменного голосування додається.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. “Про міський бюджет на 2019 рік”;
2. “Про оплату праці міського голови”;
3. “Про внесення змін до рішення №VІІ/21/2 від 22.12.2017 року “Про міський
бюджет на 2018 рік”;
4. Про укладання угоди про надання субвенцій”;
5. “Про звільнення від сплати Державного мита”;
6. “Про норматив і порядок відрахування частини прибутку”;
7. “Про затвердження штатного розпису”;
8. “Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад”;
9. “Про затвердження положення про преміювання”;
10. “Про надання дозволу Збаразькому МКП “Збараж” на списання основних
засобів”;
11. “Про звернення Збаразької міської ради до Президента України, Кабінету
Міністрів України”;
12. Розгляд заяв громадян міста;
13. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного
ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2019 рік — начальника фінансовогосподарського відділу Опалюк М.Я., котра зачитала проект рішення та
висновки профільної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/2 (додається).
Список поіменного голосування додається.
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 фінансовогосподарського відділу Опалюк М.Я., котра зачитала проект рішення та
висновки профільної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів)
ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/3 (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 та висновки профільної
комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/4 (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: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/5 (додається).
Список поіменного голосування додається.
СЛУХАЛИ: Про звільнення від сплати Державного мита — начальника
фінансово-господарського відділу Опалюк М.Я., котра зачитала проект рішення
про звільнення від сплати Державного мита.
ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/6 (додається).
Список поіменного голосування додається.
СЛУХАЛИ: “Про норматив і порядок відрахування частини прибутку” —
начальника фінансово-господарського відділу Опалюк М.Я., котра зачитала
проект рішення та висновки профільної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/7 (додається).
Список поіменного голосування додається.
Депутат Домбик В.С. покинув сесійне засідання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису — 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/26/8 (додається).
Список поіменного голосування додається.
Депутат Суконнік В.І. зареєеструвався в роботі сесії.

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних
громад

—

начальника

відділу

реєстрації

та

правового

забезпечення

Присяжнюка О.А., котрий зачитав проект рішення та висновки профільної
комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)
ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2;
Прийнято рішення №VII/26/9 (додається).
Список поіменного голосування додається.
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 затвердження Положення про преміювання — начальника
відділу реєстрації та правового забезпечення Присяжнюка О.А., котрий зачитав
проект рішення та висновки профільної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів)
ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/10 (додається).
Список поіменного голосування додається.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Збаразькому МКП “Збараж” на списання
основних засобів — начальника відділу реєстрації та правового забезпечення
Присяжнюка О.А., котрий зачитав проект рішення та висновки профільної
комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів)
ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/11 (додається).
Список поіменного голосування додається.
Депутат Суконнік В.І. покинув сесійне засідання.

СЛУХАЛИ: Про звенення Збаразької міської ради до Президента України,
Кабінету Міністрів України — депутата міської ради Напованця Р.П., котрий
зачитав проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/12 (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. Прокопчуку Олександру Пилиповичу земельну
ділянку площею 0,10 га по вул. В.Стуса, 12;
— передати у власність гр. Прокопчуку Олександру Пилиповичу земельну
ділянку площею 0.0756 га по вул. В.Стуса;
— передати у власність гр. Кучан Галині Володимирівні земельну ділянку
площею 0.10 га по вул. В.Стуса, 16;
— передати у власність гр. Комендату Юрію Михайловичу земельну ділянку
площею 0.10 га по вул. Довга, 73;
— передати у спільну сумісну власність гр. Левчук Мар'яні Михайлівні,
Витрикуш Надії Тарасівні, Заєць Оксані Михайлівні, Костів Василині
Михайлівні, Витрикуш Михайлу Михайловичу, Витрикуш Павлу Михайловичу,
Витрикуш Сергію Михайловичу

земельну ділянку площею 0.0760 га по вул.

Дорошенка, 2;
— передати у власність гр. Ціленцій Надії Євгенівні земельну ділянку площею
0,0729 га по вул. Злуки, 1;
— передати у власність гр. Турчиняку Станіславу Михайловичу земельну
ділянку площею 0.0472 га по вул. Шевченка, 5;
— передати у власність гр. Телевяку Ігорю Івановичу земельну ділянку площею
0.0040 га. для будівництва і обслуговування індивідуального гаража № 25 по
вул. Грушевського, V;

— передати у власність гр. Дячун Єфросинії Іванівні земельну ділянку площею
0.0034 га для будівництва і обслуговування індивідуального гаража № 7 по вул.
Грушевського, V;
— передати у власність гр. Григоряну Рубику Мясниковичу земельну ділянку
площею 0.0041 га для будівництва і обслуговування індивідуального гаража №
22 по вул. Грушевського, V;
— передати у власність гр. Данилевичу Володимиру Павловичу земельну
ділянку площею 0.0040 га для будівництва і обслуговування індивідуального
гаража № 29 по вул. Грушевського, V;
— передати у власність гр. Сенейку Ярославу Едвардовичу земельну ділянку
площею 0.0036 га для будівництва і обслуговування індивідуального гаража №
25 по вул. Горбачевського;
— передати у власність гр. Рожку Миколі Онуфрійовичу земельну ділянку
площею 0.10 га по вул. 22 Січня, 28;
— передати у власність гр. Рожко Миколі Онуфрійовичу земельну ділянку
площею 0.0183 га по вул. 22Січня;
— передати у власність гр. Галабурді Лідії Дмитрівні земельну ділянку площею
0.0654 га по вул. Рильськоого, 13;
— передати у власність гр. Шукатка Івану Васильвичу земельну ділянку
площею 0.10 га по вул. Полуботка, 52;
— передати у власність гр. Божик Ганні Степанівні земельну ділянку площею
0.10 га по вул. Садова, 28;
— передати у власність гр. Кульпі Роману Ярославовичу земельну ділянку
площею 0.0032 га для будівництва і обслуговування індивідуального гаража №
14а по вул. Гайдамацька;
— передати у власність гр. Михайлів Ользі Іванівні земельну ділянку площею
0.0508 гапо вул. Січових Стрільців;
— передати у власність гр. Данилевич Олександрі Михайлівні земельну ділянку
площею 0.06 га по вул. Гайдамацька, 2;
— передати у власність гр. Данилевич Олександрі Михайлівні земельну ділянку
площею 0.0850 гапо вул. Гайдамацька;

— передати у власність гр. Буліні Марії Іванівні земельну ділянку площею
0.0046 га для будівництва і обслуговування індивідуального гаража № 46 по
вул. Гайдамацька.
ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/13 (додається).
Список поіменного голосування додається.
ВИРІШИЛИ:
— дати дозвіл гр. Пелещаку Івану Миколайовичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність орієнтовною площею
0.0264 га по вул. Вишнева.
ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/14 (додається).
Список поіменного голосування додається.
ВИРІШИЛИ: затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки зі зміною її цільового призначення для індивідуального садівництва,
загальною площею 0,0773 га. на цільове призначення для
обслуговування

житлового

( присадибна ділянка)

будинку

господарських

по вул. Довга,12

будівництва та

будівель

та

споруд

м. Збаража та змінити цільове

призначення земельної ділянки площею 0,0733 га для індивідуального
садівництва, землі сільськогосподарського призначення по вул. Довга, 12 м.
Збаража, яка перебуває у власності гр. Цвяху Ярослава Васильовича, на цільове
призначення

для

будівництва та обслуговування житлового будинку

господарських будівель та споруд.
ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів)
ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 1;

Прийнято рішення №VII/26/15 (додається).
Список поіменного голосування додається.
ВИРІШИЛИ: поновити ТОВ “ТОРГПРЕСА” терміном на 1 (один) рік договір
оренди землі для обслуговування газетно-журнальних кіосків по вул.
Незалежності.
ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів)
ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/16 (додається).
Список поіменного голосування додається.
ВИРІШИЛИ: поновити ТОВ “ТОРГПРЕСА” терміном на 1 (один) рік договір
оренди землі для обслуговування газетно-журнальних кіосків по м-н І. Франка.
ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/17 (додається).
Список поіменного голосування додається.
ВИРІШИЛИ: у зв'язку з відчуженням торгового кіоску по майдані І Франка,
38А та переходу права на нього до Гарагуца Романа Володимировича,
припинити договір оренди землі від 02.09.2013 р. попереднім орендарем ВКП
“Промінь” та передати в оренду Гарагуцу Роману Володимировичу земельну
ділянку площею 0.0027 га по майдані І Франка, 38А, терміном на 5 років.
ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/18 (додається).
Список поіменного голосування додається.
ВИРІШИЛИ: дати дозвіл гр. Огороднику Леонтію Петровичу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0.6592 га. з метою передачі в оренду терміном на 10 років із земель запасу

громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража для розміщення та
експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Залізнична, 2а.
ГОЛОСУВАЛИ: (15 депутатів)
ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/19 (додається).
Список поіменного голосування додається.
ВИРІШИЛИ: дати дозвіл на розроблення детального плану території з метою
зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,4681 га по вулиці Д.
Галицького,

106

для

розміщення

та

експлуатації

об'єктів

і

споруд

телекомунікацій на цільове призначення для обслуговування будівель торгівлі
землі громадської забудови м.Збаража відповідно до державних будівельних
норм, стандартів і правил.
ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/20 (додається).
Список поіменного голосування додається.
ВИРІШИЛИ: дати дозвіл на розроблення детального плану території з метою
зміни цільового земельної ділянки площею 0,0704 га по вулиці 50річчя УПА,
3/2 для

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських

будівель і споруд на для розміщення та експлуатації обєктів дорожнього сервісу,
шиномонтажу, автомагазину та автомийки м. Збаража відповідно до державних
будівельних норм, стандартів і правил.
ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/21 (додається).
Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: Передати в спільну сумісну власність гр. Бочкун Лідії Іванівні,
гр. Григоряну Рубику Мясниковичу, гр. Самілі Оксані Володимирівні, гр.
Бернадин

Людмилі

Андріївні,

гр.

Хомику

Ігорю

Ярославовичу,

гр.

Цибульському Сергію Івановичу, гр. Лисюк Надії Романівні, гр. Двулят Софії
Миколаївні, гр. Матвійку Тарасу Яковичу, гр. Біербасс Тетяні Ярославівні, гр.
Гаврилюку Андрію Євгеновичу, гр. Голясу Андрію Мирославовичу, гр. Гусак
Людмилі Леонідівні, гр. Тилк Руслану Володимировичу, гр. Данилевич
Володимиру Павловичу, гр. Лазоришин Марії Іванівні, гр. Рогатинській Дарії
Іванівні, гр. Тильному Руслану Васильовичу, гр. Войцеховській Надії
Володимирівні, гр. Телевяку Ігорю Івановичу, гр. Вовчок Марії Степанівні, гр.
Шмігель Сергію Мирославовичу, гр. Шмігель Мар'яні Володимирівні,гр.
Харчишину Євгену Івановичу, гр. Поповичу Андрію Степановичу, гр. Гнатишин
Антону Павловичу, гр. Хомик Раїсі Петрівні, гр. Цебринській Марії Василівні,
гр. Болюх Оксані Ярославівні, гр. Добридень Андрію Васильовичу, гр.
Добридень Марії Прокопівні, гр. Кутень Надії Василівні гр. Смітюху
Володимиру Степановичу, гр. Нітуху Ігорю Антоновичу,гр. Лавренюк Ірині
Олексіївні, гр. Попович Ользі Богданівні, гр. Гербіш Катерині Йосипівні, гр.
Новак Ірині Ярославівні, гр. Бобрик Тетяні Петрівні, гр. Дмитроці Василю
Леонтійовичу, гр. Махно Анастасії Дмитрівні, гр. Ціміхуд Тетяні Ігорівні, гр.
Лисі Галині Ярославівні, гр. Дулька Дмитру Івановичу, гр. Кретініній Людмилі
Іванівні земельну ділянку для обслуговування багатоквартирного житлового
будинку, площею 0.6754 га. з земель житлової забудови, запасу міської ради по
вул. Грушевського, 30.
ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/22 (додається).
Список поіменного голосування додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в спільну сумісну власність співвласникам багатоквартирного
житлового будинку для обслуговування багатоквартирного житлового будинку

площею 0,0767 га. з земель житлової забудови, запасу міської ради по вул.
Ломоносова, 14 м. Збаража та передати в спільну сумісну власність гр. Сарабун
Миколі Ярославовичу, гр. Олещук Наталії Миколаївні, гр. Олещук Роману
Богдановичу, гр. Ковалюк Ользі Зеновіївні, гр. Табачишин Борису Олексійовичу
земельну

ділянку

кадастровий

номер

6122410100:02:004:0913,

для

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площею 0.0767 га. з
земель житлової забудови, запасу міської ради по вул. Ломоносова, 14.
ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів)
ЗА — 16; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;
Прийнято рішення №VII/26/23 (додається).
Список поіменного голосування додається.

Сесія завершила роботу.

В.о. міського голови Збаража

Р.П. НАПОВАНЕЦЬ

Секретар сесійного засідання

Н.М. МАНДЗЮК

