
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА   РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ № 19 

 

XV позачергової сесії   

Заставнівської міської ради  

VIІ скликання 

 

 

22 квітня 2019 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, представники засобів масової 

інформації. 

 

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.  

 

XV позачергова сесія міської ради VІІ скликання оголошується відкритою  

 

 

Головуючий запропонував обрати секретарем ведення сесії депутата міської 

ради Гольцову О.В.  

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 17+1, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 
 



Головуючий запропонував  до складу лічильної комісії депутатів міської ради: 

Українця Ю.І, Дробчака С.С., Турецького В.Д. 
 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 17+1, 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 XV позачергової сесії міської ради VII скликання  за основу. 

 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за –17+1, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

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

додаткові питання: 

 1. «Про затвердження технічних документацій щодо встановлення меж 

земельних ділянок (паїв) в натурі для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва»; 

  2.  «Про надання дозволу на розроблення детального плану для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії».  

 

 

 Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 17+1, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 
 

 

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

денний  XV позачергової сесії міської ради VIІ скликання з додатковими  

питаннями в цілому. 

 

Голосували: 

за –17+1, проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 

 

Порядок денний  роботи  XV позачергової  сесії міської ради VIІ скликання  

прийнято в цілому з додатковими питаннями. 

 



 

Порядок денний 

XV позачергової сесії  

Заставнівської міської ради VІІ скликання 

 

1. Про затвердження  Програми роботи з обдарованою учнівською молоддю 

в закладах освіти Заставнівської  міської  ради на 2019 – 2023 роки. 

Доповідає: Косар М.Ю. – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради.  

Співдоповідач: Гольцова О.В. – голова постійної комісії міської ради з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального 

захисту населення та міжнародних відносин. 

Співдоповідач: Пацарнюк Л.В. – голова постійної комісії міської ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики.  

 

2.Про затвердження міської Програми розвитку гандболу на 2019-2022 роки. 

Доповідає: Косар М.Ю. – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради.  

Співдоповідач: Гольцова О.В. – голова постійної комісії міської ради з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, молоді,  фізкультури і спорту, соціального 

захисту населення та міжнародних відносин. 

Співдоповідач: Пацарнюк Л.В. – голова постійної комісії міської ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики.  

 

3. Про внесення змін до персонального складу виконавчого  

комітетуЗаставнівської міської ради. 

Інформує: Радиш В.Й. – міський голова. 

Співдоповідач: Пісецький В.В. - голова постійної комісії міської ради з питань 

депутатської діяльності, регламенту, етики, захисту прав людини, законності, 

взаємодії з правоохоронними органами, засобами масової інформації, оборонної 

роботи та відзначення нагородами. 

 

4. Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

Доповідає: Михайлюк О.Т.- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради. 

Співдоповідач: Пацарнюк Л.В. – голова постійної комісії міської ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики.  

 

5. Про преміювання міського голови. 

Доповідає: Михайлюк О.Т.- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради. 



Співдоповідач: Пацарнюк Л.В. – голова постійної комісії міської ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики.  

 

6. Про затвердження акту приймання – передачі майна та матеріальних 

цінностей Заставнівської гімназії. 

Доповідає: Михайлюк О.Т.- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради. 

Співдоповідач: Пацарнюк Л.В. – голова постійної комісії міської ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики.  

 

7. Про затвердження акту приймання – передачі майна Заставнівської 

гімназії у комунальну власність Заставнівської міської ради.  

Доповідає: Михайлюк О.Т.- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради. 

Співдоповідач: Пацарнюк Л.В. – голова постійної комісії міської ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики.  

 

8. Про продовження терміну дії договору оренди частини  нежитлового 

приміщення комунальної власності  КП «ЦД «Мир» по вул. Гагаріна, 1 у м. 

Заставна. 

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Пацарнюк Л.В. – голова постійної комісії міської ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики.  

 

9.Про надання в оренду частини нежитлового  приміщення комунальної 

власності (гараж) КП «ЦД «Мир»  по вул. Гагаріна, 1е у м. Заставна. 

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Пацарнюк Л.В. – голова постійної комісії міської ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики.  

 

10.Про внесення змін до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання від 13 

червня 2018 року № 33/2-2018. 

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 



11. Про внесення змін до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання від 13 

червня 2018 року № 34/2-2018.  

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

12. Про надання дозволу на уточнення площі земельних ділянок 

згідноматеріалів інструментальної зйомки (Хортюк В.В.). 

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

13. Про розроблення детального плану території по зміні цільового 

призначення земельної ділянки з «для ведення особистогоселянського 

господарства» на «для будівництвата обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд» по вул. Транспортна в м. Заставна 

(Маковський І.І.). 

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

14. Про розроблення детального планутериторії по зміні цільового 

призначення земельної ділянки з «для будівництваіндивідуальних гаражів» 

на «для будівництвата обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд» повул. Чорновола в м. Заставна (Перепелюк Т.З.). 

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

15. Про розроблення детального плану території по зміні цільового 

призначенняземельної ділянки з «для будівництваіндивідуальних гаражів» 

на «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд» повул. Чорновола в м. Заставна (Дронек В.З.). 

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

містобудування міської ради.  



Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

16. Про розроблення детального плану території для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

Чорновола в м. Заставна. 

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

17. Про внесення змін до рішення ХІV сесії міської ради VІІ скликаннявід 

27 березня 2019 року № 304/14-2019. 

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

18.Про вилучення земельних ділянок. 

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

19. 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 М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

Про надання земельних ділянок у власність згідно розробленихтехнічних 

документацій по встановленню меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості). 

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

містобудування міської ради.  



Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

21.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 відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва 

таобслуговування житлового будинку,господарських будівель та споруд» по 

вул. Молдавська, 45 Г в м. Заставна. 

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

23.Про розроблення детального планутериторії по зміні цільового 

призначення земельної ділянки з «для будівництваіндивідуальних гаражів» 

на «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд» повул. Незалежності в м. Заставна (Гулик Н.О.). 

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни цільового призначення земельної ділянки з «для будівництва 

індивідуальних гаражів» на «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд» по вул. Незалежності в м. 

Заставна. 

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

25. Про надання дозволу на уточнення площі земельних ділянок згідно 



матеріалів інструментальної зйомки (Андрусяк Є.Г.). 

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

26. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність. 

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

містобудування міської ради.  

Співдоповідач: Ганчук М.С. – голова постійної комісії міської ради з питань  

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

 

27. Про реагування на звернення Головного управління Національної 

поліції України в Чернівецькій області.  

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

міської ради. 

Співдоповідач: Пісецький В.В. - голова постійної комісії міської ради з питань 

депутатської діяльності, регламенту, етики, захисту прав людини, законності, 

взаємодії з правоохоронними органами, засобами масової інформації, оборонної 

роботи та відзначення нагородами. 

Співдоповідач: Пацарнюк Л.В. – голова постійної комісії міської ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики.  

 

28. Про затвердження норм витрат паливо-мастильних матеріалів 

шкільного автобуса Заставнівської гімназії. 

Доповідає: Михайлюк О.Т.- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради. 

Співдоповідач: Пацарнюк Л.В. – голова постійної комісії міської ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики.  

 

29. Про  внесення змін до рішенняXIVсесії міської ради VIIскликання від 27 

березня 2019 року  № 326/14-2019. 

Доповідач: Лисюк М.О. – головний бухгалтер  комунального підприємства 

Заставнівської міської ради «Благоустрій плюс». 

 

 



Співдоповідач: Сивирин І.М. – голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, приватизації, 

комунальної власності, транспорту, енергетики та зв’язку.  

 

30. Про затвердження технічних документацій щодо встановлення меж 

земельних ділянок (паїв) в натурі для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

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

містобудування міської ради.  

 

31. Про надання дозволу на розроблення детального плану для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії.  

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

містобудування міської ради.  

 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

1. Про затвердження  Програми роботи з обдарованою учнівською молоддю 

в закладах освіти Заставнівської  міської  ради на 2019 – 2023 роки. 

Доповідала: Косар М.Ю. – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради, яка запропонувала затвердити  Програму роботи з обдарованою 

учнівською молоддю в закладах освіти Заставнівської міської ради на 2019 – 

2023 роки та визначити джерелами фінансування Програми кошти міського 

бюджету. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 327/15-2019 додається). 

 

2. Про затвердження міської Програми розвитку гандболу на 2019-2022 

роки. 

Доповідала: Косар М.Ю. – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради,  яка запропонувала затвердити міську Програму  розвитку гандболу 

на 2019-2022 роки  та  визначити джерелами фінансування Програми кошти 

міського бюджету,  кошти з інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 328/15-2019 додається). 

 

3. Про внесення змін до персонального складу виконавчого  

комітетуЗаставнівської міської ради. 

Інформував: Радиш В.Й. – міський голова, який запропонував вивести зі  

складу виконавчого комітету Заставнівської міської ради Репіховського Івана 

Романовича згідно поданої заяви. 

Вирішили: 



Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 329/15-2019 та заява як додаток  

до рішення, додаються). 

 

4. Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

Доповідала: Михайлюк О.Т.- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради, яка повідомила про потреби: 

1. Внесення змін до додатку № 1 рішення ХІІІ сесії VII скликання від 13 

лютого 2019 року № 284/13-2019 «Про внесення змін до міського бюджету на 

2019 рік» відповідно до додатку № 1 цього рішення, зокрема:  

1.1. збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на 

суму 365 710 грн., в тому числі за рахунок: субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 

218 500 грн.; субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 36 750 грн.; субвенції з місцевого бюджету за рахунок  

залишку коштів освітньої субвенції обласного бюджету, що утворився  на 

початок бюджетного періоду – 100 000 грн.; іншої субвенції з Юрковецького 

сільського бюджету – 10 460 грн.  

2. Внесення змін до додатків № 2, 3, 5, 7 рішення ХІІІ сесії VII скликання 

від 13 лютого 2019 року № 284/13-2019 «Про внесення змін до міського бюджету 

на 2019 рік»  відповідно до додатків  № 2,3,4,5  цього рішення, зокрема:  

2.1. збільшити обсяг видаткової частини загального фонду міського 

бюджету на суму 210 150 грн., в тому числі за рахунок: 

2.1.1. субвенції з обласного бюджету на загальну 185 350 суму грн., 

спрямувавши дані кошти: 

2.1.1.1.  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» – 148 600 грн., із них: на закупівлю дидактичних 

матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками 

відповідно до Концепції «Нова українська школа» – 57 700 грн.; закупівлю 

сучасних меблів для початкових класів нової української школи – 85 700 грн.; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників – 5 200 грн.; 

2.1.1.2. на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти – 36 750 грн.; 

2.1.2. субвенції з Юрковецького сільського бюджету на суму 10 460 грн., 

спрямувавши дані кошти на часткову оплату праці з нарахуваннями тренера, що 

проводить виховну роботу з дітьми Юрковецької ОТГ, які відвідують КЗ 

«Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна школа».   

2.1.3. розподілу частини вільного залишку коштів загального фонду, що 

утворився станом на 01.01.2019 року в сумі 14 340 грн., спрямувавши дані кошти, 

як співфінансування, у розмірі 10 відсотків на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», із них: на 

закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються 

за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа» – 5 770 



грн., закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи 

– 8 570 грн.;    

2.2. збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету 

на загальну суму  186 890 грн. відповідно до додатку № 5 цього рішення, в тому 

числі за рахунок: 

2.2.1. субвенції з місцевого бюджету за рахунок  залишку коштів освітньої 

субвенції обласного бюджету – 100 000 грн., спрямувавши дані кошти на 

оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та 

обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів (придбання 

обладнання для фізичного кабінету Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів); 

2.2.2. субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 69 900 грн. на закупівлю музичних 

інструментів, комп’ютерного  обладнання, відповідного мультимедійного 

контенту для початкових класів нової української школи; 

2.2.3. передачі частини вільного залишку коштів загального фонду 

міського бюджету, який утворився станом на 01.01.2019 року, до бюджету 

розвитку  (спеціального фонду) на суму 16 990 грн. спрямувавши дані кошти, як 

співфінансування, у розмірі 10 відсотків: на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», з метою 

закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, відповідного  

мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи в сумі 

6 990 грн. на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання 

та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів (придбання 

обладнання для фізичного кабінету Заставнівської ЗЗСО І-ІІІ ступенів) 10 000 

грн.; 

2.3. У зв’язку із перерозподілом субвенції на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету та з метою ефективного використання коштів 

міського бюджету, здійснити перерозподіл асигнувань між кодами програмної, 

економічної класифікації бюджету та між загальним і спеціальним фондами 

згідно додатку № 6 цього рішення.  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 330/15-2019 та додатки до 

рішення додаються). 
 

5. Про преміювання міського голови. 

 

Міський голова Радиш В.Й. – зробив заяву про конфлікт інтересів і оголосив, 

що не прийматиме участі  у голосуванні. 

Депутат міської ради  Радиш О.М. – зробила заяву про конфлікт інтересів і 

оголосила, що не прийматиме участі  у голосуванні. 

 

Доповідала: Михайлюк О.Т.- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради, яка запропонувала відповідно до ст. 21 Закону України 



«Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету 

Міністрів від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов 

оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів 

та інших органів», Положення про преміювання, встановлення надбавок та 

доплат, надання матеріальної допомоги працівникам апарату міської ради, 

преміювати міського голову Радиша Василя Йосиповича в розмірі посадового 

окладу з нагоди відзначення ювілею, а нарахування премії провести у квітні 2019 

року в межах коштів, передбачених на преміювання в кошторисі та економії 

фонду заробітної плати. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 331/15-2019 додається). 
  

6. Про затвердження акту приймання – передачі майна та матеріальних 

цінностей Заставнівської гімназії. 

Доповідала: Михайлюк О.Т.- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради про потребу затвердити акт  приймання-передачі майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Заставнівського 

району Чернівецької області (балансоутримувач - відділ освіти, молоді і спорту 

райдержадміністрації) на суму 29037,62 (двісті дев’яносто тисяч тридцять сім  

грн., 62 коп.), в тому числі шкільний автобус марки БАЗ А-079.13Ш, 2011 року 

випуску, (номер кузова, шасі рами) № Y7FAS7913В0010112, державний 

номерний знак СЕ 0665 АА, у комунальну власність Заставнівської міської ради 

об’єднаної територіальної громади. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 332/15-2019 додається). 

  

7. Про затвердження акту приймання – передачі майна Заставнівської 

гімназії у комунальну власність Заставнівської міської ради.  

Доповідала: Михайлюк О.Т.- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради про потребу: затвердити акт  приймання-передачі майна 

Заставнівської гімназії  Чернівецької області зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища та міста (балансоутримувач - відділ освіти, 

молоді і спорту райдержадміністрації), в сумі 1841335,15 (один мільйон вісімсот 

сорок одна тисяча триста тридцять п’ять гривень, 15 копійок) у комунальну 

власність Заставнівської міської ради об’єднаної територіальної громади та 

визнати таким, що втратив чинність Пункт 1.1 пункту 1 рішення XIII сесії 

Заставнівської міської ради VII скликання  від 13 лютого 2019 року № 276/13-

2019 «Про затвердження актів приймання-передачі майна об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селища та міста Заставнівського району у 

комунальну власність Заставнівської міської ради». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 333/15-2019 та акт до рішення 

додаються). 

 



8. Про продовження терміну дії договору оренди частини  нежитлового 

приміщення комунальної власності  КП «ЦД «Мир» по вул. Гагаріна, 1 у м. 

Заставна. 

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

містобудування міської ради про потребу: продовжити термін дії договору №103 

від 10.07.2015року оренди частини нежитлового приміщення комунальної 

власності КП «ЦД «Мир» по вул. Гагаріна, 1 у м. Заставна площею 145 м. кв. 

відповідно до  клопотання Заставнівського територіального центру соціального 

обслуговування для надання соціальних послуг, терміном на 1 рік, доручити 

міському голові Радишу В.Й. укласти договір оренди комунального майна та 

встановити орендну плату  185,60  гривень на місяць. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 334/15-2019 додається). 

 

9. Про надання в оренду частини нежитлового  приміщення комунальної 

власності (гараж) КП «ЦД «Мир»  по вул. Гагаріна, 1е у м. Заставна. 

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

містобудування міської ради про потребу надати у строкове платне 

користування Гуштику Івану Миколайовичу жителя міста Заставна (згідно 

заяви) частину нежитлового приміщення комунального майна (гараж) КП «ЦД 

«Мир» по вул. Гагаріна,1е площею 16 кв.м. для облаштування майстерні по 

ремонту побутової техніки, терміном на 1 рік . Доручити міському голові 

Радишу В.Й. укласти договір оренди комунального майна та встановити 

орендну плату –  12 грн. за 1 кв. м. ( 192 грн.) в місяць. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 335/15-2019 додається). 

 

10. Про внесення змін до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання від 13 

червня 2018 року № 33/2-2018. 

Доповідав: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка запропонувала відповідно до клопотання 

Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення, 

керуючисьабз. 2 і 3п.284.1 ст.284 ПодатковогокодексуУкраїни, ЗакономУкраїни 

„Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2018 році»,ч.1 ст.26 ЗаконуУкраїни "Промісцевесамоврядуванняв Україні» та 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» Внести зміни до додатку 1 в пункті 03.12рішення ІІ 

сесії міської ради VІІ скликання (І пленарне засідання) від 13 червня 2018 року№ 

33/2-2018 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

2019 рік на території Заставнівської міської ради» та викласти в такій редакції: 

«03.12 - ставка земельного податку на земельні ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель та закладів комунального обслуговування: - для 

юридичних осіб становить 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки в межах 

населеного пункту». 



 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 336/15-2019 додається). 

 

11. Про внесення змін до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання від 13 

червня 2018 року № 34/2-2018.  

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради з проханням внести зміни до додатку 1 в пункті 

01.01рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання(І пленарне засідання)від 13 

червня 2018 року№ 34/2-2018 «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на 2019рік на території с. Вербівці» та викласти в такій 

редакції:  «01.01 - ставка земельного податку на земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва: - для юридичних осіб 

становить 0,95 відсотка, для фізичних осіб становить 0,95 відсотка від 

нормативної грошової оцінки в межах населеного пункту; - для юридичних осіб 

становить 0,95 відсотка, для фізичних осіб становить 0,95 відсотка від 

нормативної грошової оцінки за межами населених пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких не проведено». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 337/15-2019 додається). 

 

12. Про надання дозволу на уточнення площі земельних ділянок 

згідноматеріалів інструментальної зйомки (Хортюк В.В.). 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення (на підставі заяви гр. 

Хортюка Василя Васильовича, що проживає по вул. Нагірна, 8 в м. Заставна, 

щодо уточнення площі земельних ділянок) про надання дозволу на уточнення 

площі земельної ділянки згідно матеріалів інструментальної зйомки: ділянка 1 - 

для ведення особистого селянського господарства із 0,04 га на 0,0361 га, ділянка 

2 - для ведення особистого селянського господарства із 0,05 га на 0,0649 га по 

вул. Нагірна.  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 338/15-2019 додається). 

 

 

13. Про розроблення детального плану території по зміні цільового 

призначення земельної ділянки з «для ведення особистогоселянського 

господарства» на «для будівництвата обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд» по вул. Транспортна в м. Заставна 

(Маковський І.І.). 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення про надання дозволу 

Маковському Ігорю Ігоровичу замовити розроблення детального плану території 

по зміні цільового призначення земельної ділянки, кадастровий номер 

7321510100:03:007:0025 площею 0,10 га з «для ведення особистого селянського 



господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд» по вул. Транспортна в м. Заставна 

Чернівецької області.   

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 339/15-2019 додається). 

 

14. Про розроблення детального планутериторії по зміні цільового 

призначення земельної ділянки з «для будівництваіндивідуальних гаражів» 

на «для будівництвата обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд» повул. Чорновола в м. Заставна (Перепелюк Т.З.). 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення про надання дозволу 

Перепелюк Тетяні Захарівні замовити розроблення детального плану території 

по зміні цільового призначення земельної ділянки, кадастровий номер 

7321510100:03:011:0336 площею 0,01 га з «для будівництва індивідуальних 

гаражів» на «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд» по вул. Чорновола в м. Заставна Чернівецької 

області. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 340/15-2019 додається). 

 

15. Про розроблення детального плану території по зміні цільового 

призначенняземельної ділянки з «для будівництваіндивідуальних гаражів» 

на «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд» повул. Чорновола в м. Заставна (Дронек В.З.). 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення про надання дозволу 

Дронеку Віктору Захарійовичу замовити розроблення детального плану 

території по зміні цільового призначення земельної ділянки, кадастровий номер 

7321510100:03:011:0307 площею 0,01 га з «для будівництва індивідуальних 

гаражів» на «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд» по вул. Чорновола в м. Заставна Чернівецької 

області.   

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 341/15-2019 додається). 

 

16. Про розроблення детального плану території для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

Чорновола в м. Заставна. 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення про надання дозволу 

Перепелюку Миколі Миколайовичу замовити розроблення детального плану 

забудови території «для будівництва та обслуговування житловогу будинку, 

господарських будівель та споруд», орієнтовною площею 0,04 га по вул. 

Чорновола в м. Заставна Чернівецької області.   



Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 342/15-2019 додається). 

 

17. Про внесення змін до рішення ХІV сесії міської ради VІІ скликання від 

27 березня 2019 року № 304/14-2019. 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення про внесення зміни до 

рішення ХІV сесії міської ради VІІ скликання від 27 березня 2019 року№ 304/14-

2019 «Про позицію міської ради щодо можливості надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

Пауку М.І.», виклавши пункт 1 у наступній редакції: «Погодити надання дозволу 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду гр. Пауку Миколі Івановичу, терміном на 49 років, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення - для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею 0,65 га». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 343/15-2019 додається). 

 

 18. Про вилучення земельних ділянок. 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення про задоволення заяв  

громадян щодо добровільних відмов від земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 344/15-2019 додається). 

19. 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. 
 

Міський голова Радиш В.Й. – зробив заяву про конфлікт інтересів і оголосив, 

що не прийматиме участі  у голосуванні . 

Депутат міської ради  Радиш О.М. – зробила заяву про конфлікт інтересів і 

оголосила, що не прийматиме участі  у голосуванні . 

Депутат міської ради  Українець Ю.І. – зробив заяву про конфлікт інтересів 

і оголосив, що не прийматиме участі  у голосуванні . 
 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення про надання дозволу 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства, садівництва та 

будівництва індивідуальних гаражів. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 345/15-2019 додається). 



Про надання земельних ділянок у власність згідно розроблених технічних 

документацій по встановленню меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості). 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення про затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та передачу безоплатно у власність громадянам 

земельні  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського 

господарства, для ведення садівництва, для будівництва індивідуальних гаражів 

та внесла пропозицію додати до таблиці гр. Стрельнікова Михайла 

Миколайовича та гр. Горюк Ольгу Іванівну. 

Пропозицію прийнято. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому із внесеними змінами (№ 346/15-

2019 додається). 

 

21. Про позицію міської ради щодо можливості надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність (за межами населеного пункту). 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення щодо погодження 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Турецькому Івану Степановичу безоплатно у власність (за 

межами населеного пункту). 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 347/15-2019 додається). 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва 

таобслуговування житлового будинку,господарських будівель та споруд» по 

вул. Молдавська, 45 Г в м. Заставна. 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового 

призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд площею 0,1385 га по вул. Молдавська, 45 Г в  

м. Заставна та необхідність зареєструвати гр. Турецькій Наталії Іванівні земельну 

ділянку площею 0,1385 га,  кадастровий номер 7321510100:03:020:0029 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Молдавська, 45 Г в  м. Заставна. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 348/15-2019 додається). 

 



23. Про розроблення детального планутериторії по зміні цільового 

призначення земельної ділянки з «для будівництваіндивідуальних гаражів» 

на «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд» повул. Незалежності в м. Заставна (Гулик Н.О.). 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення про надання дозволу 

Гулик Наталії Омельянівні замовити розроблення детального плану території по 

зміні цільового призначення земельної ділянки, кадастровий номер 

7321510100:03:011:0299 площею 0,01 га з «для будівництва індивідуальних 

гаражів» на «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд» по вул. Незалежності в м. Заставна 

Чернівецької області.   

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 349/15-2019 додається). 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни цільового призначення земельної ділянки з «для будівництва 

індивідуальних гаражів» на «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд» по вул. Незалежності в м. 

Заставна. 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового 

призначення з «для будівництва індивідуальних гаражів» на «для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд» площею 

0,01 га по вул. Незалежності в  м. Заставна та зобов’язання зареєструвати гр. 

Струтинській Альоні Ярославівні земельну ділянку площею 0,01 га,  кадастровий 

номер 7321510100:03:011:0301 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Незалежності  в м. Заставна. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 350/15-2019 додається). 

 

25. Про надання дозволу на уточнення площі земельних ділянок згідно 

матеріалів інструментальної зйомки (Андрусяк Є.Г.). 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення про надання дозволу 

гр. Андрусяк Євгенії Григорівні на уточнення площі земельної ділянки згідно 

матеріалів інструментальної зйомки - для ведення особистого селянського 

господарства із 0,18 га на 0,1967 га по вул. Є. Ліпецького в с. Вербівці.  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 351/15-2019 додається). 

 

 

 



26. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність. 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок у власність та 

передачу безоплатно у власність земельні  ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для 

ведення особистого селянського господарства, для ведення садівництва, для 

будівництва індивідуальних гаражів,  згідно таблиці. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 352/15-2019 додається). 

 

27. Про реагування на звернення Головного управління Національної 

поліції України в Чернівецькій області.  

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

міської ради, який зачитав проект рішення про підтримку Проекту Головного 

управління Національної поліції України в Чернівецькій області та погодити 

запровадження посади дільничного офіцера поліції громади, який 

обслуговуватиме виключно територію Заставнівської міської ради об’єднаної 

територіальної громади. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 353/15-2019 додається). 

 

28. Про затвердження норм витрат паливо-мастильних матеріалів 

шкільного автобуса Заставнівської гімназії. 

Доповідала: Михайлюк О.Т.- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради, яка зачитала проект рішення про затвердження норм 

витрат  палива шкільного автобуса, закріпленого за Заставнівською гімназією з 

урахуванням технічних характеристик та строку експлуатації. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 354/15-2019 додається). 

 

29. Про  внесення змін до рішенняXIVсесії міської ради VIIскликання від 27 

березня 2019 року  № 326/14-2019. 

Доповідала: Лисюк М.О. – головний бухгалтер  комунального підприємства 

Заставнівської міської ради «Благоустрій плюс», яка зачитала проект рішення  

про внесення зміни до рішення XIV сесії міської ради VII скликання від 27 

березня 2019 року № 326/14-2019 «Про надання дозволу на прийняття твердих 

побутових відходів» . 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 355/15-2019 додається). 

 



30. Про затвердження технічних документацій щодо встановлення меж 

земельних ділянок (паїв) в натурі для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала проект рішення про затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок (паїв) в натурі для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 356/15-2019 додається). 

 

31 . Про надання дозволу на розроблення детального плану для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії.  

Доповідала: Павчак М.М. – інспектор відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

Вирішили протокольно: розглянувши та обговоривши питання щодо 

надання дозволу на розроблення детального плану для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії, депутати міської ради вирішили повернути дані матеріали на 

доопрацювання.   

 

Головуючий подякував депутатам за роботу та оголосив про завершення роботи 

ХV позачергової сесії  міської ради VII скликання. 

 

 

 

     Міський голова                                                                        В. Радиш  

 

     Секретар засідання                                                                 О. Гольцова 


