
 

УКРАЇНА 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ № 13 
 

І пленарного засідання ХІ сесії  міської  ради 
VIІ скликання 

 
 
24 грудня 2018 року                                                                    м. Заставна  

 
 

 
Число депутатів: 26 обраних до міської  ради. 

 
Присутні:  20 депутатів міської  ради. 

 
Відсутні: 6 депутатів  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. 

 
 

Радиш В.Й. – міський голова, повідомив про те, що згідно Регламенту 
Заставнівської міської ради VII скликання перед початком пленарного 

засідання надається до 2 хвилин для оголошень та повідомлень.  
 

І пленарне засідання ХІ сесії міської ради VІІ скликання оголошується 
відкритим.  

 
Головуючий запропонував обрати секретарем ведення сесії депутата міської 

ради Дробчака С.С. 
 
Пропозицію прийнято. 

 
Голосували: 



за – 20+1 м.г., проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 
 

Головуючий запропонував включити до складу лічильної комісії депутатів 
міської ради : Ганчук М.С. – голова, Гольцова О.В. – секретар, Ткач О.М. – 
член лічильної комісії. 

 
Пропозицію прийнято. 

 
Голосували: 

за – 20+1 м.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 І пленарного засідання ХІ сесії міської ради VIІ скликання за 
основу. 

Пропозицію прийнято. 
 
Голосували: 

за – 20+1 м.г., проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 
 

В.о старости с.Вербівці Боднарчук Г.Ю.  –  запропонував внести до порядку 
денного І пленарного засідання ХІ сесії міської ради VІІ скликання додаткові  

питання «Про взяття на баланс Вербовецькою сільською радою мереж 
вуличного освітлення в с.Вербівці» та «Про внесення змін до Вербовецького 

сільського бюджету на 2018р.» та до порядку денного ІІ пленарного засідання 
ХІ сесії міської ради VІІ скликання додаткове питання «Про передачу мережі 

вуличного освітлення с. Вербівці на баланс КПЗМР «Благоустрій плюс» 
 

Пропозицію прийнято. 
 
Голосували: 

за – 20+1 м.г., проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 
 

Слухали: Радиша В.Й. – міського голову,  який запропонував  прийняти 
порядок денний ХІ сесії міської ради VIІ скликання з додатковими  питаннями 

в цілому. 
 

Голосували: 
за – 20+1 м.г., проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 

 
Порядок денний  роботи  ХІ сесії міської ради VIІ скликання  прийнято в 

цілому з додатковими питаннями. 
 



Порядок денний 
І пленарного засідання ХІ сесії Заставнівської міської ради VІІ скликання 

 
1. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування 

Заставнівської міської ради на 2019 рік. 

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

2. Про затвердження міського бюджету на 2019 рік. 

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

3. Про створення тимчасової комісії з організації прийняття на баланс 

Заставнівської ОТГ товаро-матеріальних цінностей освітніх закладів з балансу 

відділу освіти, молоді та спорту Заставнівської РДА. 

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

4. Про  надання в оренду частини нежитлового приміщення в районному Палаці 

культури (магазин «Оптика»). 

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

ради.  

5. Про укладення угоди  за фактичне використання земельної ділянки з  ТОВ 

«Хрещатик-Агро» (обслуговування господарського двору (ферма). 

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

ради.  

6. Про укладення угоди за фактичне використання орних земель з  ТОВ 

«Хрещатик-Агро». 

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

ради.  

7. Про укладення угоди за фактичне використання земельної ділянки з  ТОВ 

«Хрещатик-Агро» (урочище «Фальчі» - «Фальчі № 1» – тракторна бригада). 

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

ради.  

8. Про укладення угоди за фактичне використання земельної ділянки з  ТОВ 

«Хрещатик-Агро» (урочище «Фальчі»  - «Фальчі № 2» – сіносклад). 

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

ради.  

9. Про укладення угоди за фактичне використання земельної ділянки з  ТОВ 

«Хрещатик-Агро» (обслуговування господарського двору (контора). 

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

ради.  

10. Про укладення угоди за фактичне використання земельної ділянки з  ТОВ 

«Хрещатик-Агро» (обслуговування господарського двору (вагова). 

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

ради.  

11. Про укладення договору оренди гідротехні чної споруди.  

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

ради.  

12. Про продовження договору оренди нежитлового приміщення. 



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

ради.  

13. Про взяття на баланс Вербовецькою сільської радою мереж вуличного 

освітлення в с. Вербівці. 

Доповідає: Боднарчук Г.Ю. – в.о. старости с.Вербівці. 

14. Про внесення змін до Вербовецького сільського бюджету на 2018р. 

Доповідає: Боднарчук Г.Ю. – в.о. старости с.Вербівці. 

 

II пленарне засідання 

 

- Про створення комунального позашкільного навчального закладу 

«Заставнівський міський будинок дитячої та юнацької творчості» 
Заставнівської міської ради Чернівецької області та затвердження його 
Статуту. 

Доповідає: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 
-  Про оплату праці  міського голови. 

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

ради. 

-  Про оплату праці заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих 
органів ради.  

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

ради. 

-  Про оплату праці  секретаря міської  ради.  

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

ради. 

-  Про оплату праці керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

міської ради. 

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

ради. 

-  Про оплату праці виконуючого обов’язки  старости с. Вербівці.  

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

ради. 

- Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку 

Заставнівської міської ОТГ на 2019 рік. 

Доповідає: Бурдейний І.М. – радник міського голови.  

-   Про затвердження Програми «Про організацію харчування  дітей в 

навчальних та дошкільних комунальних  закладах Заставнівської міської 

ради на 2019 рік». 
Доповідає: Леванін Р.В. – секретар міської ради. 

-  Про розроблення детального плану  території по вул. Чорновола в м. 
Заставна. 



Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

-  Про вилучення земельних ділянок. 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

 Про внесення змін до рішення міської ради  від 23 жовтня 2018 року № 133/7-

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

-  Про затвердження детального плану забудови  території  будівництва 

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

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

-  Про затвердження детального плану забудови  території  будівництва 

господарської споруди (гаражу) 
по вул. Чорновола в м. Заставна. 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність. 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки  по вул. Дунаєвського в м. 

Заставна. 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

Про надання дозволу на поділ земельної ділянки по вул. Бажанського, 8є.  

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

- Про надання дозволу на розроблення  проектів землеустрою щодо 
відведення  земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського 
господарства, садівництва та будівництва індивідуальних гаражів. 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

 Про надання земельних ділянок у власність згідно розроблених технічних 
документацій по  
встановленню меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  



-  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на перехресті 

вул. Спортивна та вул.  Кіцманська. 

Доповідає: Павчак В.Р. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

- Про  створення  комунального закладу “Заставнівська  публічна 

бібліотека” Заставнівської міської  ради об’єднаної територіальної громади 
Заставнівського району Чернівецької області. 

Доповідає: Бурдейний І.М. – радник міського голови.  

-  Про передачу мережі вуличного освітлення с. Вербівці на баланс КПЗМР 
«Благоустрій плюс». 

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

міської ради. 

 
Розгляд питань порядку денного І пленарного засідання: 

 
1. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування 

Заставнівської міської ради на 2019 рік. 

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

 
Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  196/11-2018 додається). 
 

2. Про затвердження міського бюджету на 2019 рік. 

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

ради. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  197/11-2018 додається). 
 

3. Про створення тимчасової комісії з організації прийняття на баланс 

Заставнівської ОТГ товаро-матеріальних цінностей освітніх закладів з 

балансу відділу освіти, молоді та спорту Заставнівської РДА. 

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

 
Депутат міської ради Гольцова О.В. запропонувала свою кандидатуру до складу 

комісії  
 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому з внесеними змінами (№  198/11-

2018 додається). 
 

4. Про  надання в оренду частини нежитлового приміщення в районному 

Палаці культури (магазин «Оптика»). 



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

ради.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  199/11-2018 додається). 
 

5. Про укладення угоди  за фактичне використання земельної ділянки з  ТОВ 

«Хрещатик-Агро» (обслуговування господарського двору (ферма). 

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

ради.  

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  200/11-2018 додається). 

 

6. Про укладення угоди за фактичне використання орних земель з  ТОВ 

«Хрещатик-Агро». 

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

ради.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  201/11-2018 додається). 
 

7. Про укладення угоди за фактичне використання земельної ділянки з  ТОВ 

«Хрещатик-Агро» (урочище «Фальчі» - «Фальчі № 1» – тракторна бригада). 

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

ради.  

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  202/11-2018 додається). 
 

8. Про укладення угоди за фактичне використання земельної ділянки з  ТОВ 

«Хрещатик-Агро» (урочище «Фальчі»  - «Фальчі № 2» – сіносклад). 

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

ради.  

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  203/11-2018 додається). 

 

9. Про укладення угоди за фактичне використання земельної ділянки з  ТОВ 

«Хрещатик-Агро» (обслуговування господарського двору (контора). 

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

ради.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  204/11-2018 додається). 



 

10. Про укладення угоди за фактичне використання земельної ділянки з  ТОВ 

«Хрещатик-Агро» (обслуговування господарського двору (вагова) . 

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

ради.  

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  205/11-2018 додається). 

 

11. Про укладення договору оренди гідротехнічної споруди.  

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

ради.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  206/11-2018 додається). 
 

12. Про продовження договору оренди нежитлового приміщення. 

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

ради.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  207/11-2018 додається). 
 

13. Про взяття на баланс Вербовецькою сільської радою мереж 
вуличного освітлення в с. Вербівці. 

Інформує: Боднарчук Г.Ю. – в.о. старости с.Вербівці. 

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  208/11-2018 додається). 

 

14. Про внесення змін до Вербовецького сільського бюджету на 2018р. 

Інформує: Боднарчук Г.Ю. – в.о. старости с.Вербівці. 

 

Вирішили: 
Рішення прийняти за основу та в цілому (№  209/11-2018 додається). 

 
 

І пленарне засідання ХІ сесії міської ради VІІ скликання оголошується 
закритим. 

 
Головуючий подякував депутатам за роботу. 

 
Міський голова                                                                           В. Радиш.  

 
Секретар засідання                                                                    С. Дробчак 


