
 
 

 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Д РУ ГА  С Е С І Я  

 

ПРОТОКОЛ №3 
 

15 грудня 2020  року             м. ЗБАРАЖ 
  

 Пленарне засідання другої сесії відкриває та веде міський голова Збаража 

Полікровський Р.С. На пленарне засідання другої сесії міської ради VIIІ 

скликання, із 26 обраних депутатів, прибуло 22 депутати (Додаток №1). Пленарне 

засідання другої сесії оголошується відкритим. Виконується Державний Гімн 

України. 

 

ВИСТУПИЛА: голова Збаразької міської територіальної виборчої комісії 

Напованець Л.В, яка зачитала постанову Збаразької міської ТВК від 8 грудня 2020 

року № 38 "Про визнання обраними депутатами Збаразької міської ради 

наступних за черговістю у виборчих списках відповідних політичних партій",  від 

10 грудня 2020 року № 39 "Про реєстрацію депутатів Збаразької міської ради". 

Депутати зачитали присяги. 

 

Для продовження роботи сесії перевірено кворум лічильної комісії. 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про визнання повноважень депутатів; 

2. Про оплату праці міського голови; 

3. Про внесення змін до депутатських комісій; 

4. Про  внесення змін до рішення №  VII/36/1 від 17.12.2019 року "Про міський 

бюджет на 2020 рік"; 

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

6. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету; 

7. Про  затвердження старост; 

8. Про  внесення змін до складу виконавчого комітету; 

9. Про  реорганізацію сільських рад; 



10. Про припинення ліквідації МКП "Збаразький ринок Оболоня"; 

11. Про присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування; 

12. Про збереження рангів; 

13. Про прийняття з державної у комунальну власність земель 

сільськогосподарського призначення. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного; 

ГОЛОСУВАЛИ: (23 депутати та міський голова); 

ЗА — 24; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

 

СЛУХАЛИ: Про визнання повноважень депутатів — голову Збаразької 

міської територіальної виборчої комісії Напованець Л.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: (23 депутати та міський голова); 

ЗА — 24; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/2/1 (додається); 

Список поіменного голосування додається. 

 

Збаразький міський голова Полікровський Р.С. заявив про конфлікт інтересів і 

про те, що не братиме участі в обговоренні та голосуванні при розгляді 

наступного питання. 

Депутат Полікровська Т.С. заявила про конфлікт інтересів і про те, що не братиме 

участі в обговоренні та голосуванні при розгляді наступного питання. 

СЛУХАЛИ: Про оплату праці міського голови  — начальника фінансово-

господарського відділу Опалюк М.Я. 

      ГОЛОСУВАЛИ: (22 депутати); 

ЗА — 20; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 2; 

Прийнято рішення №VIIІ/2/2 (додається); 

Список поіменного голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до депутатських комісій — секретаря 

Збаразької міської ради, котрий зачитав проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (23 депутати та міський голова); 



ЗА — 24; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/2/3 (додається); 

Список поіменного голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення №  VII/36/1 від 17.12.2019 року "Про 

міський бюджет на 2020 рік" — начальника фінансово-господарського відділу 

Опалюк М.Я., котра зачитала проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (23 депутати та міський голова); 

ЗА — 24; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/2/4 (додається); 

Список поіменного голосування додається. 

 

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

начальника загального відділу Петрієва А.О., котра зачитала проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (23 депутати та міський голова); 

ЗА — 24; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/2/5 (додається); 

Список поіменного голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету — голову Збаразької міської ради Полікровського Р.С., котрий зачитав 

проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (23 депутати та міський голова); 

ЗА — 24; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/2/6 (додається); 

Список поіменного голосування додається. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження старост — голову Збаразької міської ради 

Полікровського Р.С., котрий представив кандидатури старост. 

    ГОЛОСУВАЛИ: (23 депутати та міський голова);  

ЗА — 24; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 



Прийнято рішення №VIІI/2/7 (додається); 

Список поіменного голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу виконавчого комітету — голову 

Збаразької міської ради Полікровського Р.С., котрий зачитав проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (23 депутати та міський голова); 

ЗА — 24; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VІII/2/8 (додається); 

Список поіменного голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: Про реорганізацію сільських рад — начальника відділу реєстрації 

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

ГОЛОСУВАЛИ: (23 депутати та міський голова); 

ЗА — 24; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VІII/2/9 (додається); 

Список поіменного голосування додається. 

 

ВИСТУПИЛА: депутат міської ради Боднар С.М. висловила зауваженням щодо 

невчасної підготовки проєктів рішень. 

Депутати Рудан А.М. та Габрик А.В. покинули засідання сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про припинення ліквідації МКП "Збаразький ринок Оболоня" — 

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

котрий зачитав проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова); 

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIІI/2/10 (додається); 

Список поіменного голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: Про присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування 

— начальника загального відділу Петрієву А.О., котра зачитала проєкт рішення. 



Депутат Дмитришин Ю.В. покинув засідання сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: (20 депутатів та міський голова); 

ЗА — 21; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/2/11 (додається); 

Список поіменного голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: Про збереження рангів — начальника взагального відділу Петрієву 

А.О., котра зачитала проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова); 

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VІII/2/12 (додається); 

Список поіменного голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: Про прийняття з державної у комунальну власність земель 

сільськогосподарського призначення  — начальника відділу містобудування та 

земельних відносин Мартиненко О.М., котра зачитала проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: (21 депутат та міський голова); 

ЗА — 22; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIІI/2/13 (додається); 

Список поіменного голосування додається. 

 

Сесія завершила свою роботу. 

 

 

Міський голови       Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 


