
Порядок денний VII позачергової  сесії 

Заставнівської міської ради VІІ скликання 

 

23 жовтня  2018 року                  м. Заставна 

10.00  год. 

 

1. Про визнання повноважень депутата Заставнівської міської ради VII 

скликання Якимика М.І. 

 

Доповідає: Ткач А.В. – начальник   відділу правової та організаційної роботи 

міської ради. 2. Про внесення змін до рішення міської ради від 13 червня 2018 року № 22/2-

2018 «Про закріплення депутатів Заставнівської міської ради  за виборчими 

округами Заставнівської об’єднаної територіальної громади».  

 

Доповідає: Ткач А.В. – начальник   відділу правової та організаційної роботи 

міської ради. 3. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року. 

Доповідає: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

4. Про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2018 року.  

Доповідає: Шеленко В.Г. – головний бухгалтер фінансово-економічного відділу  

міської ради. 

5. Про затвердження розпорядження від від 09.10.2018 року № 15  «Про 

внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік». 

Доповідає: Шеленко В.Г. – головний бухгалтер фінансово-економічного відділу  

міської ради. 

6. Про встановлення надбавки за вислугу років міському  голові Радишу 

Василю Йосиповичу. 

Доповідає: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

      7. Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату 

Заставнівської міської ради. 

Доповідає: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

      8. Про внесення змін до рішення міської ради від 17 травня 2018 року № 

8/1-2018 «Про реорганізацію Вербовецької сільської ради, як юридичної 

особи, шляхом приєднання до Заставнівської міської ради». 

Доповідає: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

      9. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 серпня  2018 року № 

81/5-2018 «Про призначення виконувача обов’язків керівника 

Вербовецького НВК».  

      Доповідає: Ткач А.В. – начальник   відділу правової та організаційної роботи 

міської ради. 

Про внесення змін до рішення міської ради від 31 липня 2018 року № 78/4-



– Вербовецького навчально-виховного  комплексу та затвердження 

персонального складу конкурсної комісії». 

Доповідає: Леванін Р.В. – секретар  міської ради.  

11. Про вилучення земельних ділянок. 

Доповідає: Павчак М.М. – інспектор віділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

12.Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення 

особистого селянського господарства, для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

Доповідає: Павчак М.М. – інспектор віділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

13.Про надання земельних ділянок у власність згідно розроблених технічних 

документацій по встановленню меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості). 

Доповідає: Павчак М.М. – інспектор віділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

14.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність. 

Доповідає: Павчак М.М. – інспектор віділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

15.Про надання земельної ділянки у власність по вул. Рязанська в м. 

Заставна. 

Доповідає: Павчак М.М. – інспектор віділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

16.Про затвердження акту обстеження земельної ділянки щодо 

встановлення меж (Серебрянська М.М.). 

Доповідає: Павчак М.М. – інспектор віділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

17.Про позицію міської ради щодо можливості надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність (за межами населеного пункту). 

Доповідає: Павчак М.М. – інспектор віділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

18.Про погодження передачі земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства. 

Доповідає: Павчак М.М. – інспектор віділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 08 листопада 2017 року № 

460/27-2017  «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення 

особистого селянського господарства, для будівництва індивідуальних 

гаражів». 



Доповідає: Павчак М.М. – інспектор віділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 вересня 2016 року № 

245/12-2016 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення 

особистого селянського господарства, для будівництва індивідуальних 

гаражів». 

Доповідає: Павчак М.М. – інспектор віділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

21. Про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності.  
Доповідає: Павчак М.М. – інспектор віділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

22. Про створення комісії по інвентаризації земель водного фонду. 

Доповідає: Павчак М.М. – інспектор віділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

23. Про розроблення детального плану території по вул. Бажанського, 29 Б 

в м. Заставна. 

Доповідає: Павчак М.М. – інспектор віділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

24. Про розроблення детального плану території по вул. Дунаєвського в м. 

Заставна. 

Доповідає: Павчак М.М. – інспектор віділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

25. Про підтримку звернення депутатів Заставнівської міської ради  VII 

скликання.   

Доповідає: Сивирин І.М. – депутат міської ради. 

26. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. 

Доповідає: Михайлюк О.Т. – начальник фінансово-економічного відділу  міської 

ради. 

27. Про створення комунального закладу Заставнівська міська дитячо-

юнацька спортивна школа» Заставнівської міської ради Чернівецької 

області. 

Доповідає: Пацарнюк Л.В. – депутат міської ради. 

28. Про звільнення з посади в.о. директора Вербовецького НВК. 

Доповідає: Ткач А.В. – начальник   відділу правової та організаційної роботи 

міської ради. 

 

 

Секретар міської ради                                                                 Леванін Р.В. 


