
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА   РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

 

VІІІ позачергової сесії  міської  ради  

VIІ скликання 

 

 

08 листопада  2018 року                                                                    м. Заставна 

 

 

 

Число депутатів: 26 обраних до міської  ради. 

 

Присутні:  17 депутатів міської  ради. 

 

Відсутні: 9 депутатів  міської  ради. 

 

Запрошені: працівники  відділів міської ради. 

 

Президія: Радиш В.Й. – міський голова. 

                  Леванін Р.В. – секретар міської ради. 

                    

 

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

 

 

Леванін Р.В. - секретар міської ради, повідомив про те, що згідно Регламенту 

Заставнівської міської ради VII скликання перед початком пленарного засідання 

надається до 2 хвилин для оголошень та повідомлень.  

 

 

 

VІІІ позачергова сесія міської ради VІІ скликання оголошується 

відкритою.  

 

  Головуючий запропонував обрати секретарем ведення сесії депутата 

міської ради Дробчака С.С. 

 



Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 17, 1 м.г., проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

Головуючий запропонував до складу лічильної комісії депутатів міської ради : 

Українець Ю.І. – голова, Сивирин І.М. – секретар, Дарійчук А.А. – член 

лічильної комісії. 

 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 17, 1 м.г., проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

Секретар та лічильна комісія зайняли свої робочі місця та приступили до 

роботи. 

 

Слухали: Леваніна Р.В.– секретаря міської ради.,  який запропонував  

прийняти порядок денний VІІІ позачергової сесії міської ради VIІ скликання за 

основу. 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 17, 1 м.г., проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

 

Депутат міської ради  Дробчак С.С.  –  запропонував внести до порядку денного 

VІІІ пленарного засідання додаткові  питання : 

 «Про дольову участь у фінансуванні видатків на утримання 

Заставнівської художньої школи». 

 «Про дольову участь у фінансуванні видатків на утримання 

Заставнівської музичної школи». 

 «Про пропозицію міської ради щодо передачі Заставнівського районного 

палацу культури у спільну власність територіальних громад району». 

 «Про клопотання перед Заставнівською районною радою щодо передачі 

бюджетної установи Заставнівський районний кінотеатр «Мир». 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 17, 1 м.г., проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

Депутат міської ради  Пацарнюк Л.В.  –  запропонувала внести до порядку 

денного VІІІ пленарного засідання додаткові  питання: 



 «Про клопотання перед Заставнівською районною радою щодо передачі 

майна КЗ «ДЮСШ Заставнівської районної ради» 

 «Про організацію роботи Заставнівської міської дитячо – юнацької 

спортивної школи». 

 «Про призначення на посаду директора комунального закладу «Міська 

дитячо – юнацька спортивна школа» 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 17, 1 м.г., проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

Депутат міської ради  Леваніна І.І.  –  запропонувала внести до порядку денного 

VІІІ позачергового пленарного засідання додаткове питання «Про призначення 

директора Вербовецького НВК» 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 17, 1 м.г., проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

Депутат міської ради  Павчак М.М.  –  запропонувала внести до порядку 

денного VІІІ позачергового пленарного засідання додаткові питання : 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність» 

 «Про затвердження умов продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення на земельних торгах у формі 

аукціону на перехресті вул. Спортивна та вул. Кіцманська» 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 17, 1 м.г., проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 
 

 

Слухали: Леваніна Р.В.– секретаря міської ради.,  який запропонував  прийняти 

порядок денний VІІІ позачергової сесії міської ради VIІ скликання з додатковими  

питаннями в цілому. 

 

Голосували: 

за –17, 1 м.г., проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 

 

Порядок денний  роботи  VІІІ позачергової сесії міської ради VIІ скликання  

прийнято в цілому з додатковими питаннями. 

 

 

 

 



Порядок денний 

VІІІ позачергової сесії Заставнівської міської ради VІІ скликання 

 

1. Про укладення договору оренди земельної ділянки.   

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

міської ради. 

2. Про дольову участь у фінансуванні видатків на утримання 

Заставнівської художньої школи. 

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

3. Про дольову участь у фінансуванні видатків на утримання 

Заставнівської музичної школи. 

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

4. Про пропозицію міської ради щодо передачі Заставнівського районного 

палацу культури у спільну власність територіальних громад району. 

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

5. Про клопотання перед Заставнівською районною радою щодо передачі 

бюджетної установи Заставнівський районний кінотеатр «Мир» 

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

6. Про клопотання перед Заставнівською районною радою щодо передачі 

майна КЗ «ДЮСШ Заставнівської районної ради. 

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

7. Про організацію роботи Заставнівської міської дитячо – юнацької 

спортивної школи. 

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

8. Про призначення на посаду директора комунального закладу «Міська 

дитячо – юнацька спортивна школа. 

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

9. Про призначення директора Вербовецького НВК. 

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

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність. 

 Доповідає: Павчак М.М. – депутат міської ради. 

11. Про затвердження умов продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення на земельних торгах у формі 

аукціону на перехресті вул. Спортивна та вул. Кіцманська. 

 Доповідає: Павчак М.М. – депутат міської ради. 

 

 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

1. Про укладення договору оренди земельної ділянки.   

 Інформує : Ткач А.В. - начальник відділу правової та організаційної роботи 

міської ради. 

 



Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 140/8-2018 додається). 

 

2 Про дольову участь у фінансуванні видатків на утримання 

Заставнівської художньої школи 

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

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 141/8-2018 додається). 

 

 

3. Про дольову участь у фінансуванні видатків на утримання 

Заставнівської музичної школи. 

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

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 142/8-2018 додається). 

 

 

4. Про пропозицію міської ради щодо передачі Заставнівського 

районного палацу культури у спільну власність територіальних 

громад району. 

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

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 143/8-2018 додається). 

 

5.  Про клопотання перед Заставнівською районною радою щодо 

передачі бюджетної установи Заставнівський районний кінотеатр 

«Мир». 

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

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 144/8-2018 додається). 

 

6. Про клопотання перед Заставнівською районною радою щодо 

передачі майна КЗ «ДЮСШ Заставнівської районної ради». 

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

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 145/8-2018 додається). 

 

7. Про організацію роботи Заставнівської міської дитячо – юнацької 

спортивної школи. 

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



 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 146/8-2018 додається). 

 

8. Про призначення на посаду директора комунального закладу 

«Міська дитячо – юнацька спортивна школа 

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

 

Секретар міської ради Леванін Р.В., та депутат міської ради Леваніна І.І. – 

зробили заяву про конфлікт інтересів і оголосили, що не прийматимуть 

участі у голосуванні. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 147/8-2018 додається). 

 

9. Про призначення директора Вербовецького НВК. 

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

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 148/8-2018 додається). 

 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність. 

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

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 149/8-2018 додається). 

 

11. Про затвердження умов продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення на земельних торгах у формі 

аукціону на перехресті вул. Спортивна та вул. Кіцманська 

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

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 150/8-2018 додається). 

 

VІІІ позачергова сесія міської ради VІІ скликання оголошується закритою. 

 

Головуючий подякував депутатам за роботу. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               Р. Леванін  

 

Секретар засідання                                                                    С. Дробчак 


