
 
 

З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  

 

V I І I  С К Л И К А Н Н Я   

Д Е С Я ТА  С Е С І Я   
 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/10/23        від 31 серпня 2021 року 

Про внесення змін до Регламенту  

Збаразької міської ради 

 

Розглянувши звернення фракції "Батьківщина" у Збаразькій міській раді 

(вх. № 05-3809/2.6 від 04.08.2021), відповідно до Закону України "Про внесення 

змін до статті 591 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з 

метою приведення у відповідність Регламенту Збаразької міської ради 

VIII скликання, затвердженого рішенням сесії Збаразької міської ради від 04 

грудня 2020 року № VIII/1/5, керуючись Законами України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", враховуючи висновки та рекомендації постійної 

комісії з питань законності, правової політики, регламенту, місцевого 

самоврядування, підприємництва та прав споживачів Збаразька міська рада, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення Збаразької міської ради від 04 грудня 

2020 року № VIII/1/5 "Про Регламент Збаразької міської ради VIII скликання", а 

саме: 

1.1. У додатку № 1 до рішення "Про Регламент Збаразької міської ради 

VIII скликання" внести наступні зміни: 

1). Частину п’яту статті 5 "Організація проведення сесії" викласти у наступній 

редакції: 

"Пленарні засідання Збаразької міської ради проводяться у сесійній залі 

Збаразької міської ради (3-ій поверх) за адресою: майдан Івана Франка, 2, місто 

Збараж, Тернопільського району Тернопільської області". 

2). Частину шосту статті 15 "Рішення ради" доповнити другим абзацом такого 

змісту: 

 "Рішення міської ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки 

комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що 

перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки 

власнику розташованого на ній житлового будинку, іншої будівлі, споруди) 



 

 

приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального 

складу ради". 

1.2. Статтю 16 "Конфлікт інтересів" викласти у наступній редакції: 

 "16.1. Міський голова, секретар, депутати міської ради, заступники 

міського голови, публічно повідомляють про конфлікт інтересів, який виник під 

час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, 

колегії тощо), відповідному колегіальному органу та не беруть участі у розгляді, 

підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом. 

 16.2. Якщо неучасть осіб, зазначених у частині першій цієї статті, у 

прийнятті рішення призведе до втрати повно важності відповідної ради, іншого 

колегіального органу, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у 

прийнятті радою, іншим колегіальним органом рішення, за умови публічного 

самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання 

колегіального органу. 

 16.3. Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні 

ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення 

обов’язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального 

органу. 

 16.4. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального 

органу (комісії, комітету, колегії тощо), вона не має права брати участь у 

прийнятті рішення цим органом.  

 16.5. Здійснення контролю за дотриманням вимог частин 1-4 цієї статті, 

надання зазначеним у частині 1 особам консультацій та роз’яснень щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що 

може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на профільну 

депутатську комісію." 

 

Збаразький міський голова                                           Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


