
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА   РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

пленарного засідання ІХ позачергової сесії  міської  ради  

VIІ скликання 

 

 

   23 листопада  2018 року                                                   м. Заставна 

 

 

Число депутатів: 26  обраних до міської  ради. 

 

Присутні:  22 депутати міської  ради. 

 

Відсутні: 4 депутати  міської  ради. 

 

Запрошені: працівники відділів міської ради.                                               

 

 

Президія: Радиш В.Й. – міський голова. 

                  Леванін Р.В. – секретар міської ради. 

 

Головує: Радиш В.Й. - міський голова. 

 

 

 Пленарне засідання ІХ позачергової сесії міської ради VІІ скликання 

оголошується відкритим. 

 

  Головуючий запропонував обрати секретарем ведення сесії депутата 

міської ради  Павчак  М.М. 

 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: 

за – 22+ 1м/г, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 
 

 

Головуючий запропонував  до складу лічильної комісії депутатів міської 

ради  Дробчака С.С., Футрика В.Й, Якимика М.І., Дарійчука А.А. 
 

Пропозицію прийнято. 



Голосували: 

за – 22+ 1м/г, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 
 

 

Секретар та лічильна комісія зайняли свої робочі місця та приступили до 

роботи. 

 

 

Слухали: Радиша В.Й. - міського голову, який запропонував прийняти   

порядок денний пленарного засідання ІХ позачергової сесії міської ради VII 

скликання  за основу. 

 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 22+1 м/г, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 
 

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

денного додаткове  питання  «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 

рік». 

 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 22+1 м/г, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

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

денного додаткове  питання: «Про внесення змін до рішення міської ради  від 

31 липня 2018 року № 73/4- 2018 «Про закріплення частини побутового 

приміщення ДНЗ  № 1 на праві оперативного управління за комунальною 

організацією (установою,закладом)  «Інклюзивно  - ресурсний центр».   

 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 22+ 1  м/г, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

Міський голова Радиш В.Й. запропонував внести до порядку денного 

проект рішення: «Про внесення змін до структури та загальної чисельності 

апарату Заставнівської міської ради».  

 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 22+ 1  м/г, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 



Секретар міської ради Леванін Р.В. запропонував депутатам міської ради  

обговорити питання щодо участі міської ради у фінансуванні видатків на 

утримання бюджетних установ, що у м. Заставна та с. Вербівці після розгляду 

усіх питань порядку денного. 

 

Депутати міської ради підтримали дану пропозицію.  

 

Слухали: Радиша В.Й. – міського  голову,  який запропонував  прийняти 

порядок денний пленарного засідання ІХ позачергової сесії міської ради VIІ 

скликання з додатковими  питаннями в цілому. 

 

Голосували: 

за – 22+1 м/г, проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 

 

Порядок денний  роботи   пленарного засідання IX позачергової сесії  міської 

ради VIІ скликання  прийнято в цілому з додатковими питаннями. 

 

 

Порядок денний 

 пленарного засідання ІХ  позачергової сесії  

Заставнівської міської ради VІІ скликання 

  

 

1. Про обмеження в’їзду транспортних засобів на територію                  

м. Заставна. 

 Доповідає: Дробчак С.С. – головний спеціаліст відділу земельного устрою 

та містобудування міської ради.  

2. Про встановлення надбавки за вислугу років керуючій 

справами (секретарю) виконавчого комітету Ганяк Лілії Володимирівні. 

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

головний бухгалтер міської ради. 

3. Про затвердження розпорядження від 30.10.2018 року №19 «Про 

зміни до помісячного розміру доходів загального фонду сільського 

бюджету на 2018 рік». 

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

головний бухгалтер міської ради. 

4. Про надання КНП «Заставнівський районний центр ПМДС» 

Заставнівської районної ради в оперативне управління будівлі ФАПу          

с. Вербівці. 

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

головний бухгалтер міської ради. 

5. Про затвердження детального плану забудови території будівництва 

індивідуального житлового будинку по вул. Незалежності в м. Заставна. 
 Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради. 



6. Про затвердження детального плану забудови території будівництва 

індивідуального житлового будинку по вул. Бажанського 29 «Б» в              

м. Заставна. 
Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради.  

7. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Незалежності в м. 

Заставна. 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради.  

8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Бажанського 29 

«Б» в м. Заставна.  

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради.  

9. Про розроблення детального плану забудови території для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола в м. Заставна. 
 Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради. 

10. Про вилучення земельних ділянок.   

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради. 

11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення 

особистого селянського господарства, для будівництва індивідуальних 

гаражів та для ведення садівництва. 
Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради. 

12. Про надання земельних ділянок у власність згідно розроблення 

технічних документацій по встановленню меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості). 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради. 

13. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради. 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.10.2018 року 

№128/7-2018 «Про позицію міської ради щодо можливості надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність (з межами населеного пункту). 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради. 



15. Про позицію міської ради щодо можливості надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність (з межами населеного пункту). 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради.  

16. Про погодження передачі земельної ділянки у власність для 

ведення особистого господарства. 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради.  

17. Про внесення змін до детального плану території в межах вулиць 

Спортивної-Незалежності. 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради.  

18. Про укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури 

м. Заставна.  

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

роботи міської ради. 

19. Про внесення змін до рішення Заставнівської міської ради від 

18.09.2018 року №84/6-2018 «Про надання дозволу на укладення угоди за 

фактичне використання земельної ділянки під ТС (Михайлюк С.М.)».  

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

роботи міської ради.  

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 листопада 2018 

року №147/8-2018 «Про призначення на посаду директора комунального 

закладу «Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна школа». 

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

21. Про затвердження структури комунального закладу 

«Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна школа». 

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

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

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

23. Про внесення змін до рішення міської ради  від 31 липня 2018 року 

№ 73/4- 2018 «Про закріплення частини побутового приміщення ДНЗ  № 1 

на праві оперативного управління за комунальною організацією 

(установою, закладом)  «Інклюзивно - ресурсний центр».   
Доповідає: Дробчак С.С. депутат міської ради. 

24. Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату 

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

 

 

  

 

 

 



  Розгляд питань порядку денного: 

 

 

1. Про обмеження в’їзду транспортних засобів на територію                

м. Заставна. 

 Доповідає: Дробчак С.С. – головний спеціаліст відділу земельного устрою 

та містобудування міської ради.  

Вирішили:  

Рішення прийняти за основу та в цілому (151/9-2018 додається). 

 

 

2. Про встановлення надбавки за вислугу років керуючій справами 

(секретарю) виконавчого комітету Ганяк Лілії Володимирівні. 

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

головний бухгалтер міської ради. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (152/9-2018 додається). 

 

 

3. Про затвердження розпорядження від 30.10.2018 року №19 «Про 

зміни до помісячного розміру доходів загального фонду сільського 

бюджету на 2018 рік». 

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

головний бухгалтер міської ради. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (153/9-2018 додається). 

 

 

4. Про надання КНП «Заставнівський районний центр ПМДС» 

Заставнівської районної ради в оперативне управління будівлі ФАПу         

с. Вербівці. 

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

головний бухгалтер міської ради. 

 

Обговоривши проект рішення, депутати запропонували доповідачу 

доопрацювати дане питання з подальшим розглядом на наступній сесії міської 

ради.  

 

Вирішили : 

Рішення не прийнято. Проект рішення винести   на доопрацювання. 
 

 

5. Про затвердження детального плану забудови території будівництва 

індивідуального житлового будинку по вул. Незалежності в м. Заставна. 



 Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (154/9-2018 додається) 

  

 

6. Про затвердження детального плану забудови території будівництва 

індивідуального житлового будинку по вул. Бажанського 29 «Б» в              

м. Заставна. 
Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради.  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (155/9-2018 додається). 

 

 

7. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Незалежності в м. 

Заставна. 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради.  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (156/9-2018 додається). 

 

 

8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Бажанського 29 

«Б» в м. Заставна.  
Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради.  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (157/9-2018 додається). 

 

 

9. Про розроблення детального плану забудови території для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола в м. Заставна. 
 Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (158/9-2018 додається). 

 

 

10.  Про вилучення земельних ділянок.   

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради. 

 



Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (159/9-2018 додається). 

 

 

11.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення 

особистого селянського господарства, для будівництва індивідуальних 

гаражів та для ведення садівництва. 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (160/9-2018 додається). 

 

 

12.  Про надання земельних ділянок у власність згідно розроблення 

технічних документацій по встановленню меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (161/9-2018 додається). 

 

 

Депутати міської ради Леванін Р.В. та Леваніна І.І. заявили, що при 

розгляді 13 питання участі у голосуванні не прийматимуть у зв’язку із 

конфліктом інтересів.  

 

13.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (162/9-2018 додається). 

 

 

14.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.10.2018 року 

№128/7-2018 «Про позицію міської ради щодо можливості надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність (з межами населеного пункту). 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (163/9-2018 додається). 

 



15. Про позицію міської ради щодо можливості надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність (з межами населеного пункту). 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради.  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (164/9-2018 додається). 

 

 

16.  Про погодження передачі земельної ділянки у власність для 

ведення особистого господарства. 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради.  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (165/9-2018 додається). 

 

 

17. Про внесення змін до детального плану території в межах вулиць 

Спортивної-Незалежності. 

Доповідає: Мартинюк М.І. – провідний спеціаліст-землевпорядник відділу 

земельного устрою та містобудування міської ради.  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (166/9-2018 додається). 

18.  Про укладання договору пайової участі у розвитку 

інфраструктури м. Заставна.  

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

роботи міської ради. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (167/9-2018 додається). 

 

 

19. Про внесення змін до рішення Заставнівської міської ради від 

18.09.2018 року №84/6-2018 «Про надання дозволу на укладення угоди за 

фактичне використання земельної ділянки під ТС (Михайлюк С.М.)».  
Доповідає: Ткач А.В. – начальник   відділу правової та організаційної 

роботи міської ради.  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (168/9-2018 додається). 

 

Депутати міської ради Леванін Р.В. та Леваніна І.І. заявили, що при 

розгляді 20 питання участі у голосуванні не прийматимуть у зв’язку із 

конфліктом інтересів.  

 

 



20. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 листопада 2018 

року №147/8-2018 «Про призначення на посаду директора комунального 

закладу «Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна школа» . 

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

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (169/9-2018 додається). 

 

 

21.  Про затвердження структури комунального закладу 

«Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна школа». 

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

 

Доповідач запропонувала вивести зі структури  комунального закладу 

«Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна школа» одну штатну 

одиницю - головного бухгалтера. 

 

Пропозицію прийнято. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому із внесеними змінами (170/9-

2018 додається). 

  

 

 

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

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

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (171/9-2018 додається). 

 

 

23. Про внесення змін до рішення міської ради  від 31 липня 2018 року 

№ 73/4- 2018 «Про закріплення частини побутового приміщення ДНЗ  № 1 

на праві оперативного управління за комунальною організацією 

(установою, закладом)  «Інклюзивно - ресурсний центр».   
Доповідає: Дробчак С.С. депутат міської ради. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (172/9-2018 додається). 

  

 

24.  Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату 

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

 



Депутат міської ради Семенюк Л.О. запропонували внести до проекту 

рішення доповнення, а саме: ввести до структури апарату міської ради посаду – 

інспектор праці. 

 

Пропозицію прийнято. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому із внесеними змінами (173/9-

2018 додається). 

Після розгляду усіх питань, що були винесені на порядок денний 

пленарного засідання, депутати міської ради обговорили питання щодо участі 

міської ради  у фінансуванні видатків на утримання бюджетних установ, що у 

м. Заставна та с. Вербівці. 

  

 

 

Пленарне засідання ІХ позачергової сесії VІІ скликання оголошується 

закритим. 

 

 

 

 

       Міський голова                                                         В. Радиш 

 

      Секретар ведення сесії                                              М. Павчак 

 


