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ПРОТОКОЛ №2 
 

04 грудня 2020  року             м. Збараж 
  

 Друге пленарне засідання першої сесії відкриває та веде міський голова 

Збаража Полікровський Р.С. На друге пленарне засідання першої сесії міської 

ради VIIІ скликання, із 26 обраних депутатів, прибуло 25 депутатів (Додаток №1). 

Для продовження роботи сесії перевірено кворум лічильної комісії. Присутні три 

члени лічильної комісії: Багрій П.Ф., Флінта В.В. та Боднар С.М.   

Пленарне засідання сесії розпочалося о 16:00. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання секретаря ради; 

2. Про затвердження Положення про постійні комісії Збаразької міської ради VIII 

скликання, їх кількісний та персональний склад; 

3. Про Регламент Збаразької міської ради VIII скликання; 

4. Про виконавчі органи та структуру міської ради; 

5. Про затвердження старост та Положення про старосту; 

6. Про затвердження чисельного та персонального складу виконавчого комітету 

Збаразької міської ради, призначення заступників міського голови; 

7. Про передачу суб’єктів спільної районної комунальної власності — Збаразькій 

міській раді; 

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова); 



ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря ради — міського голову Збаража 

Полікровського Р.С., який відповідно до статті 50 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” запропонував на посаду секретаря ради Напованця 

Р.П. Перерва 15 хв. 

ГОЛОСУВАЛИ: (таємне голосування) 

Протокол №3 лічильної комісії додається. 

 

О 16:51 год. відповідно до результату голосування депутат Збаразької міської 

ради Напованець Р.П. обирається секретарем ради. Прийнято рішення №VIII/1/3 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії Збаразької 

міської ради VIII скликання, їх кількісний та персональний склад — секретаря 

ради Напованця Р.П., котрий зачитав проєкт рішення. Депутат Габрик А.В. 

відмовився від посади голови постійної депутатської комісії та запропонував 

кандидатуру Боднар С.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: (25 депутатів та міський голова) 

ЗА — 26; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIІI/1/4 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Регламент Збаразької міської ради VIII скликання — 

секретаря ради Напованця Р.П., котрий зачитав проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (25 депутатів та міський голова) 

ЗА — 26; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIІI/1/5 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконавчі органи та структуру міської ради — начальника 

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

проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (25 депутатів та міський голова) 

ЗА — 26; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIІI/1/6 (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про затвердження старост та Положення про старост — 

міського голову Збаража Полікровського Р.С., який відповідно до Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” запропонував кандидатів на посади 

старост та виставив на голосування (за основу і в цілому). 

Депутати Гіжовська Н.М. та Гв’язда О.Д. публічно оголосили про конфлікт 

інтересів при розгляді даного питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: (25 депутатів та міський голова) 

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 4; 

Прийнято рішення №VIІI/1/7 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження чисельного та персонального складу 

виконавчого комітету Збаразької міської ради, призначення заступників 

міського голови — міського голову Збаража Полікровського Р.С., який відповідно 

до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” запропонував 

кандидатів у виконавчий комітет Збаразької міської ради та кандидатів на посаду 

заступника міського голови з питань виконавчих органів ради: Синчишина А.Д., 

Качку А.Я., Богайчука В.Г. та виставив на голосування (за основу і в цілому). 

Депутати Качка А.Я., Синчишин В.Д., Богайчук Л.Я. оголосили про конфлікт 

інтересів. 

ГОЛОСУВАЛИ: (24 депутати та міський голова) 

ЗА — 23; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2; 

О 17:15 прийнято рішення №VIІI/1/8 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу суб’єктів спільної районної комунальної власності 

— Збаразькій міській раді — міського голову Збаража Полікровського Р.С., який 

зачитав проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (25 депутатів та міський голова) 

ЗА — 26; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIІI/1/9 (додається). 

 

Міський голова Збаража Полікровський Р.С. запропонував доповнити порядок 

денний питанням “Про прийняття з державної у комунальну власність земель 

сільськогосподарського призначення”. 

ГОЛОСУВАЛИ: (24 депутати та міський голова) 

ЗА — 23; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2; 



 

СЛУХАЛИ: Про прийняття з державної у комунальну власність земель 

сільськогосподарського призначення — начальника відділу земельних відносин 

та містобудування Мартиненко О.М., яка зачитала проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (24 депутати та міський голова) 

ЗА — 23; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2; 

Прийнято рішення №VIІI/1/10 (додається). 

 

 

Сесія завершила свою роботу. 

 

 

Голова засідання      Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


