
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

ПРОТОКОЛ №31
07 червня 2019  року           м. Збараж

Пленарне  засідання  тридцятої  сесії  відкриває  та  веде  міський  голова
Збаража Полікровський Р.С. На пленарне засідання тридцятої сесії міської ради
VII  скликання,  із  26  обраних  депутатів,  прибуло  17  (список  присутніх
додається) та міський голова Збаража Полікровський Р.С. Пленарне засідання
тридцятої сесії оголошується відкритим. Виконується Державний Гімн України.
Для продовження роботи сесії  перевірено кворум лічильної комісії.  Присутні
два члени лічильної комісії: Богайчук І.Г. та  Мельничук В.В.    
Зареєстровано: 17 (сімнадцять) депутатів та міський голова Полікровський 
Р.С.

1. Багрій Петро Федорович 10. Мельничук Василь Володимирович

2. Богайчук Ігор Григорович 11. Напованець Роман Павлович 

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. Забурський Володимир Євгенович 15. Саричев Олександр Ігорович

7. Комендат Максим Володимирович 16. Світлична Світлана Георгіївна 

8. Лучанко Зеновій Романович 17. Юзьвак Богдан Євгенович 

9. Мандзюк Наталія Михайлівна

Відсутні:         

1. Антоляк Роман Семенович 6. Напованець Петро Михайлович 

2. Грабовський Віктор Васильович 7. Прокоп Володимир Романович

3. Домбик Валерій Станіславович 8. Пилипчук Любомир Іванович 

4. Кухарська Ірина Романівна 9. Суконнік Валерій Іванович

5. Мартиненко Олександр Валерійович

    Додаток №1 до протоколу (додається)



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за І квартал   2019

року;

2. Про укладання угоди для надання субвенцій районному бюджету;

3. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік;

4. Про встановлення місцевих податків і зборів;

5.  Про  затвердження  Програми  розвитку  і  підтримки  комунального

некоммерційного підприємства “Збаразький центр первинної медико-санітарної

допомоги на 2019-2020 рр.

6.  Про надання пільг для звільнення від сплати за комунальні  послуги дітей

сиріт та дітей позбавлених батьківських прав;

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

8. Про розгляд заяв громадян міста.

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження звіту про виконання бюджету міста за І

квартал   2019 року — начальника фінансово-господарського відділу Опалюк

М.Я.,  котра  зачитала  проект  рішення  та  висновки  профільної  депутатської

комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/30/1 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  укладання  угоди  для  надання  субвенцій  районному

бюджету   —  начальника  фінансово-господарського  відділу  Опалюк  М.Я.,

котра зачитала проект рішення та висновки профільної депутатської комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/30/2 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до бюджету міста на 2019 рік — начальника

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

та висновки профільної депутатської комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/30/3 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  встановлення  місцевих  податків  і  зборів —  начальника

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

рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/30/4 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Програми  розвитку  і  підтримки

комунального некоммерційного підприємства “Збаразький центр первинної

медико-санітарної  допомоги  на  2019-2020  рр. —  начальника  відділу

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

рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/30/5 (додається).

Список поіменного голосування додається.

СЛУХАЛИ:  Про  надання  пільг  для  звільнення  від  сплати  за  комунальні

послуги дітей сиріт та дітей позбавлених батьківських прав — начальника



відділу  реєстрації та правового забезпечення Присяжнюка О.А., котрий зачитав

проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: (16 депутатів та міський голова)

ЗА — 17; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/30/6 (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.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/30/7 (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.  Барановському  І.  Я.  земельну  ділянку  площею

0.1000  га  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку  по  вул.

Тімірязева, 24;

—  передати у власність гр. Івахів З. П. земельну ділянку площею 0.0407 га для

будівництва і обслуговування житлового будинку по вул. Міцкевича, 5;

—  передати у власність гр. Папурі М. А. земельну ділянку площею 0.0031 га

для  будівництва  і  обслуговування  індивідуального  гаража  №  65А  по  вул.

Грушевського;

— передати у власність гр. Дмитроці В. Л. земельну ділянку площею 0.0029 га

для  будівництва  і  обслуговування  індивідуального  гаража  №  20  по  вул.

Грушевського (V квартал);

—  передати у власність гр. Гавран О. А. земельну ділянку площею 0.0555 га

для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул. Рильського, 15;



— передати у власність гр. Ткач В. М. земельну ділянку площею 0.0669 га для

будівництва і обслуговування житлового будинку по вул. Куліша, 19;

—  передати у  власність гр. Волянюк Г. М. земельну ділянку площею 0,0385 га

для ведення особистого селянського господарства по вул. Січових Стрільців;

—  передати у власність гр. Задойко З. В. земельну ділянку площею 0.0039 га

для  будівництва  і  обслуговування  індивідуального  гаража  №  3   по  вул.

Грушевського, 87;

— передати у власність гр. Коцюбко Р. М. земельну ділянку площею 0.1000 га

для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул. Прашка, 36.

— передати у власність гр. Волянюку А. Я. земельну ділянку площею 0.0800 га

для будівництва і обслуговування житлового будинку по вул. Січових Стрільців.

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/30/8 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо

інвентаризації  земельної  ділянки  площею  2.2742  га  для  будівництва  та

обслуговування будівель закладів освіти Збаразької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №2 імені Івана Франка по вул. Чорновола, 1. 

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/30/9 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо

інвентаризації  земельної  ділянки  площею  0.4536  га  для  будівництва  та

обслуговування будівель закладів освіти Збаразької міського комунального ясла-

садка №2 “Дзвіночок” по вул. Чорновола, 51. 

ГОЛОСУВАЛИ: (14 депутатів та міський голова)

ЗА — 15; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;



Прийнято рішення №VII/30/10 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: 

—  дати  дозвіл  гр.  Гудим  М.В.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою для передачі у власність орієнтовною площею 0.0399 га по вул.

Княгині Ольги №1;

— дати  дозвіл  гр.  Возьному  В.В.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою для передачі у власність орієнтовною площею 0.0500 га по вул.

Набережна;

—  дати  дозвіл  гр.  Грещук  Л.Б.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою для передачі у власність орієнтовною площею 0.0024 га по вул.

Грушевського, V;

—  дати  дозвіл  гр.  Білоус  Т.П.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою для передачі у власність орієнтовною площею 0.0031 га по вул.

Гайдамацька;

—  дати  дозвіл  гр.  Гулик  Н.В.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою для передачі у власність орієнтовною площею 0.0172 га по вул.

Куліша;

— дати  дозвіл  гр.  Костевичу  О.І.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою для передачі у власність орієнтовною площею 0.0026 га по вул.

Гайдамацька, ІІ;

—  дати  дозвіл  гр.  Брегін  Л.Д.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою для передачі у власність орієнтовною площею 0.2199 га по вул.

Сірка;

—  дати  дозвіл  гр.  Хрін  Г.П.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою для передачі у власність орієнтовною площею 0.1000 га по вул.

Довга, 53;

—  дати  дозвіл  гр.  Хрін  Г.П.  на  виготовлення  технічної  документації  із

землеустрою для передачі у власність орієнтовною площею 0.0175 га по вул.

Довга.



ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/30/11 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати дозвіл Кирилюк М. О. на складання проекту землеустрою

по  вул.  Л.  Українки   орієнтовною  площею  0,10  га  з  земель  запасу

сільськогосподарського призначення,   з метою передачі у власність. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/30/12 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  дати  згоду  ТОВ  “Збаразький  постач”  на  будівництво  будівлі

сільськогосподарського призначення  на  орендованій  земельні  ділянці  по  вул.

Грушевського, 145Б.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/30/13 (додається).

Список поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ:  продовжити  термін  дії  рішення  сесії  Збаразької  міської  ради

№VII/25/24  від  16.11.2018р.  “Про  продаж  земельної  ділянки

несільськогосподарського призначення по вул. Коцюбинського, 8А м. Збараж у

власність Ломазі А.В.” до 01.07.2019 року.

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова)

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0;

Прийнято рішення №VII/30/14 (додається).

Список поіменного голосування додається.



CЛУХАЛИ:  Про затвердження  розробленого детального плану території,

земельної ділянки для будівництва та обслуговування комплексу автосервісу

по  вул.  50-річчя  УПА  —  начальника  відділу  містобудування  та  земельних

відносин Мартиненко О.М., депутатів міської ради Багрія П.Ф., Напованця Р.П.,

Юзьвака Б.Є., міського голову Збаража Полікровського Р.С. Гр. Шигінська Н.М.

заявила,  що у неї по сусідству за адресою вул. 50-річчя УПА, 3/2 незаконно

працює автомийка з квітня 2019 з порушенням будівельних норм. 

Сесія завершила роботу.

Міський голови Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ
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