
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ № 21 

 

ХVIІ сесії  міської  ради 

VIІ скликання 

 

 

12 червня 2019 року                                                                    м. Заставна 

 

 

Число депутатів: 26 обраних до міської  ради. 

 

Присутні:  19 депутатів міської  ради. 

 

Відсутні: 7 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.  

 

Радиш В.Й. – міський голова, запропонував обговорити питання, щодо 

збільшення плати за послуги поховання з 250 грн. до 500грн., також повідомив 

про те, що працююче на території Заставнівської ОТГ підприємство Західний Буг 

хоче у вигляді спонсорської допомоги місту купити автобусну зупинку, яка в 

подальшому буде встановлена по вул. Кіцманській поблизу пам’ятника 

невідомому солдату.   

 

ХVІІ сесія міської ради VІІ скликання оголошується відкритою.  

 

Головуючий запропонував обрати секретарем ведення сесії депутата міської 

ради Дробчака С.С. 

 



Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 19+1 м.г., проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 

 

Головуючий запропонував до складу лічильної комісії депутатів міської ради : 

Пісецький В.В. – голова, Футрик В.Й. – секретар, Шелегон О.В. – член 

лічильної комісії. 

 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 19+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 ХVIІ сесії міської ради VIІ скликання за основу. 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 19+1 м.г., проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 

 

Депутат міської ради  Українець Ю.І.  –  запропонував внести до порядку денного 

ХVІІ пленарного засідання додаткове  питання «Про клопотання щодо передачі 

приміщення спортивного залу, що по вул. Бажанського, 18 А зі спільної 

власності територіальних громад району у міську комунальну власність». 

 

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

ХVІІ пленарного засідання додаткове  питання «Про надання дозволу на 

проведення капітального ремонту встановлення металопластикових вікон в 

приміщенні, яке належить до власності територіальної громади міста Заставна, 

розташованого за адресою: вул. Гагаріна, 2 Г». 

 

Секретар міської ради  Леванін Р.В.  –  запропонував внести до порядку денного 

ХVІІ пленарного засідання додаткове  питання «Про затвердження Програми 

фінансової підтримки Заставнівського ЖЕУТВЗ Заставнівської міської ради на 

2019-2020 роки» та розглянути його третім у порядку денному.  

 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: 

за – 19+1 м.г., проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 

 



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

порядок денний ХVIІ сесії міської ради VIІ скликання з додатковими  

питаннями в цілому. 

 

Голосували: 

за – 19+1 м.г., проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 

 

Порядок денний  роботи  ХVIІ сесії міської ради VIІ скликання  прийнято в 

цілому з додатковими питаннями. 

 

 

Порядок денний 

ХVIІ сесії Заставнівської міської ради VІІ скликання 

 

1. Про реорганізацію та затвердження Положення про відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької 

області.  

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 створення централізованої бухгалтерії при відділі освіти, культури, 

молоді та спорту.  

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 затвердження Програми фінансової підтримки Заставнівського 

ЖЕУТВЗ Заставнівської міської ради на 2019-2020 роки. 

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

 

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

Доповідає: Буйновська С.Я. – начальник фінансового відділу 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 затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів 

комунальної власності, Порядку проведення конкурсу на право оренди 

комунального майна, Методики розрахунку орендної плати та Типового 

договору оренди нерухомого комунального майна Заставнівської міської 

ради.  

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. 

 

6. Про клопотання щодо передачі приміщення спортивного залу, що по вул. 

Бажанського, 18 А зі спільної власності територіальних громад району у 

міську комунальну власність. 

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

 

7. Про надання дозволу на проведення капітального ремонту (встановлення 

металопластикових вікон) в приміщенні, яке належить до власності 

територіальної громади міста Заставна, розташованого за адресою: вул. 

Гагаріна, 2 Г. 

Доповідає: Дробчак С.С. - головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

1. Про реорганізацію та затвердження Положення про відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької 

області. 

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

міської ради. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  374/17-2019 додається). 
 

2. Про створення централізованої бухгалтерії при відділі освіти, 

культури, молоді та спорту.  

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

міської ради. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  375/17-2019 додається). 

 

3.  Про затвердження Програми фінансової підтримки Заставнівського 

ЖЕУТВЗ Заставнівської міської ради на 2019-2020 роки. 

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

 

 



Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  376/17-2019 додається). 
 

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

Інформує: Буйновська С.Я. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  377/17-2019 додається). 
 

5.        Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів 

комунальної власності, Порядку проведення конкурсу на право оренди 

комунального майна, Методики розрахунку орендної плати та Типового 

договору оренди нерухомого комунального майна Заставнівської міської 

ради.  

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

містобудування міської ради.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  378/17-2019 додається). 

 

6.       Про клопотання щодо передачі приміщення спортивного залу, що по 

вул. Бажанського, 18 А зі спільної власності територіальних громад району 

у міську комунальну власність. 

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

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  379/17-2019 додається). 
 

7. Про надання дозволу на проведення капітального ремонту (встановлення 

металопластикових вікон) в приміщенні, яке належить до власності 

територіальної громади міста Заставна, розташованого за адресою: вул. 

Гагаріна, 2 Г. 

Інформує: Дробчак С.С. - головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№  380/17-2019 додається). 
 

ХVІІ сесія міської ради VІІ скликання оголошується закритою. 

 

Головуючий подякував депутатам за роботу. 

 

 

 

Міський голова                                                                           В. Радиш 

 

Секретар засідання                                                                    С. Дробчак 


