
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА   РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ № 24  

 

XХ сесії  міської  ради  

VIІ скликання 

 

 

01 серпня 2019 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, представники засобів масової 

інформації. 

 

Президія: Радиш В.Й.– міський голова. 

                 Леванін Р.В.– секретар міської ради. 

 

Головує: Радиш В.Й.– міський голова. 

 

 

XХ сесія міської ради VІІ скликання оголошується відкритою  

 

  

Головуючий запропонував обрати секретарем ведення сесії депутата міської 

ради Гольцову О.В.  

 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: 

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

 

Головуючий запропонував  до складу лічильної комісії депутатів міської ради: 

Турецьку Г.В., Дарійчука А.А., Пісецького В.В. 
 



Пропозицію прийнято. 

Голосували: 

за – 20+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 XХ сесії міської ради VII скликання  за основу. 

 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: 

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

 

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

додаткове питання: «Про надання дозволу на встановлення шлагбаума». 

   

 Пропозицію прийнято. 

Голосували: 

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

 

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

денний  XХ сесії міської ради VIІ скликання з додатковим  питанням в цілому. 

 

Голосували: 

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

 

Вирішили: 

Порядок денний  роботи  XХ сесії міської ради VIІ скликання  прийнято в 

цілому з додатковим питанням. 

 

Порядок денний 

XХ сесії Заставнівської міської ради VІІ скликання 

 

1.Про утворення конкурсної комісії з передачі в оренду майна 

комунальної власності Заставнівської міської ради. 

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

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

архітектури, будівництва, житлово- комунального господарства, приватизації, 

комунальної власності, транспорту, енергетики та зв’язку.  

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

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

підприємництва та регуляторної політики.  



2. Про передачу у приватну власність житла (приватизація квартири) 

по вул. Незалежності, 104/12 сім’ї Мельника Василя Миколайовича. 

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

міської ради. 

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

архітектури, будівництва, житлово- комунального господарства, приватизації, 

комунальної власності, транспорту, енергетики та зв’язку.  

3.Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 

Заставнівської міської ради. 

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.  

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 проектів, які можуть реалізуватися за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році. 

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

міської ради.  

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

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

підприємництва та регуляторної політики.  

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

архітектури, будівництва, житлово - комунального господарства, приватизації, 

комунальної власності, транспорту, енергетики та зв’язку. 

6. Про затвердження детального плану території реконструкції  

господарської споруди під житловий будинок по вул. Чорновола в м. Заставна. 
Доповідає: Сандуляк М.В. – начальник 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. 

 7. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 червня 2019 року№ 

392/18-2019. 

Доповідає: Сандуляк М.В. – начальник 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. 

 

 



8. Про вилучення земельних ділянок. 

Доповідає: Сандуляк М.В. – начальник 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. 

9. 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, індивідуального гаражного будівництва. 

Доповідає: Сандуляк М.В. – начальник 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. 

10. Про надання земельних ділянок у власність згідно розроблених  

технічних документацій по встановленню меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості). 

Доповідає: Сандуляк М.В. – начальник 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 затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

Доповідає: Сандуляк М.В. – начальник 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 позицію міської ради щодо можливості надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність (за межами населеного пункту). 

Доповідає: Сандуляк М.В. – начальник 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 затвердження акту обстеження земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та спорудщодо встановлення меж (Шпилей В.С.). 

Доповідає: Сандуляк М.В. – начальник 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 затвердження акту обстеження земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та спорудщодо встановлення меж (Шпилей Д.М.). 

Доповідає: Сандуляк М.В. – начальник 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 внесення змін до рішенняміської ради від 17 травня 2019 

року№ 366/16-2019. 

Доповідає: Сандуляк М.В. – начальник 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 надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою  щодо  поділу земельної  ділянки комунальної власності 

(кадастровий номер 7321510100:02:011:0175). 

Доповідає: Сандуляк М.В. – начальник 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 надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби. 

Доповідає: Сандуляк М.В. – начальник 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 надання дозволу на встановлення шлагбаума. 

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

 

Регламент роботи: 

Для доповіді надається час тривалістю до 10 хвилин, співдоповіді – до 7 

хвилин, постановку запитання – до 1 хвилини, відповіді на запитання – до 1 

хвилин, час на запитання та відповіді доповідачеві – до 10 хвилин і заключного 

слова – до 3 хвилин. 

Для виступів в обговоренні надається час до 5 хвилин; для повторних 

виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а 

також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, 

внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – до 3 хвилин; для виступів 



щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, 

запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 2 хвилин. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

1. Про утворення конкурсної комісії з передачі в оренду майна 

комунальної власності Заставнівської міської ради. 

Доповідав: Леванін Р.В. – секретар  міської ради, який повідомив про потребу 

утворення конкурсної комісії з  передачі в оренду майна комунальної власності 

Заставнівської міської ради у складі:  

              Голова комісії: Романець Наталія Іванівна – заступник міського голови з 

питань  діяльності виконавчих органів ради.  

        Секретар комісії: Павчак Володимир Романович – головний спеціаліст 

відділу земельного устрою та містобудування. 

         Члени комісії:  Ткач Андрій Васильович – начальник відділу правової та 

організаційної роботи міської ради; 

Пацарнюк Людмила Вікторівна – голова постійної комісії міської ради з 

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

підприємництва та регуляторної політики (за згодою); 

Стасюк Тетяна Степанівна – провідний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності міської ради. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 412/20-2019 додається). 

 

  2. Про передачу у приватну власність житла (приватизація квартири) 

по вул. Незалежності, 104/12 сім’ї Мельника Василя Миколайовича. 

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

міської ради, прохання квартиронаймача Мельника Василя Миколайовича щодо 

приватизації квартири задовольнити і передати безоплатно трикімнатну 

квартиру № 12 в будинку № 104 по вулиці Незалежності в м. Заставна у спільну 

часткову власність.   

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 413/20-2019 додається). 

 

3. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 

Заставнівської міської ради. 

Доповідала: Буйновська С.Я. – начальник фінансового відділу міської ради, яка 

повідомила про необхідність внести зміни до п.4 «Перелік основних заходів, які 

будуть проводитись у 2019 році» Програми розвитку місцевого самоврядування 

Заставнівської міської ради на 2019 рік, затвердженої рішенням XI сесії 

Заставнівської міської ради VII скликання від 24 грудня 2018 року № 196/11-

2018. 

 



Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 414/20-2019 додається). 

 

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

Доповідала: Буйновська С.Я. – начальник фінансового відділу міської ради, яка  

повідомила депутатів про те, що  відбулося засідання постійної комісії міської 

ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, 

інвестицій, підприємництва та регуляторної політики, на якому було вирішено 

погодити зміни до міського бюджету на 2019 рік та винести на розгляд сесії 

міської ради.    

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 415/20-2019 додається). 
 

5. Про затвердження проектів, які можуть реалізуватися за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 

році. 

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

міської ради, яка звернулася до депутатів з пропозицією затвердити проекти, які 

можуть реалізуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад у 2019 році. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 416/20-2019 додається). 

 

Депутат міської ради Шелегон О.В. –  вийшов  з сесійної зали. 

 

                 6. Про затвердження детального плану території реконструкції  

господарської споруди під житловий будинок по вул. Чорновола в м. Заставна. 
Доповідала: Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка  запропонувала затвердити гр. Дронеку 

Віктору Захарійовичу детальний план території реконструкції  господарської 

споруди під житловий будинок на земельній ділянці площею 0,01 га по вул. Чорновола 

в м. Заставна. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 417/20-2019 додається). 

 

     7. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 червня 2019 року№ 

392/18-2019. 

Доповідала: Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради про потребу внести зміни до рішення міської ради 

від 21 червня 2019 року № 392/18-2019 «Про надання земельних ділянок у 



власність згідно розроблених  технічних документацій по встановленню меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості)» на підставі договору дарування від 

12 червня 2019 року ННН 0780063. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 418/20-2019 додається). 

 

  8.  Про вилучення земельних ділянок. 

Доповідала: Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка  запропонувала задовільнити заяви громадян. 

Земельні ділянки загальною площею 0,20 га вважати вільними землями  міської 

ради. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 419/20-2019 додається). 

 

9. Про надання дозволу на розроблення  проектів землеустрою щодо 

відведенняземельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського 

господарства, садівництва, індивідуального гаражного будівництва. 

Доповідала: Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка запропонувала надати дозвіл на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

будівництва, обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, ведення особистого селянського господарства, садівництва, 

індивідуального гаражного будівництва згідно таблиці. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 420/20-2019 додається). 

 

10. Про надання земельних ділянок у власність згідно розроблених  

технічних документацій по встановленню меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості). 

Доповідала: Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка запропонувала затвердити технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) та передати безоплатно у власність громадянам земельні  ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд, для ведення особистого селянського господарства згідно таблиці. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 421/20-2019 додається). 

 

11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 



Доповідала: Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради з проханням затвердити проекти землеустрою щодо 

відведення  земельних ділянок у власність. Передати безоплатно у власність 

земельні  ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського 

господарства, ведення індивідуального садівництва, будівництва індивідуальних 

гаражів згідно таблиці. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 422/20-2019 додається). 

 

12. Про позицію міської ради щодо можливості надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність (за межами населеного пункту). 

Доповідала: Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради з проханням погодити надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність (за межами населеного пункту) згідно одержаних заяв  

громадян. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 423/20-2019 додається). 

 

13. Про затвердження акту обстеження земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд щодо встановлення меж (Шпилей В.С.). 

Доповідала: Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка винесла на розгляд депутатів пропозицію 

затвердити гр. Шпилею Василю Степановичу акт обстеження земельної ділянки 

щодо затвердження акту приймання-передачі межових знаків на зберігання 

земельної ділянки площею 0,10 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 424/20-2019 додається). 

 

14. Про затвердження акту обстеження земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд щодо встановлення меж (Шпилей Д.М.). 

Доповідала: Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка винесла на розгляд депутатів пропозицію 

затвердити гр. Шпилей Домці Миколаївні акт обстеження земельної ділянки 

щодо затвердження акту приймання-передачі межових знаків на зберігання 

земельної ділянки площею 0,0658 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 



Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 425/20-2019 додається). 

 

Депутат міської ради  Турецький В.Д. –  зробив заяву про конфлікт 

інтересів і оголосив, що не прийматиме участі  у голосуванні. 

 

 15. Про внесення змін до рішення міської ради від 17 травня 2019 року № 

366/16-2019. 

Доповідала: Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала  зміни до рішення міської ради від 17 

травня 2019 року № 366/16-2019 «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ведення 

особистого селянського господарства, садівництва», з уточненням площі 

земельної ділянки. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 426/20-2019 додається). 

 

16. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою  щодо  поділу земельної  ділянки комунальної власності 

(кадастровий номер 7321510100:02:011:0175). 

Доповідала: Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка озвучила проект рішення про надання дозволу 

Заставнівській міській раді на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 

5,7302 га (кадастровий номер 7321510100:02:011:0175), яка знаходиться за 

межами м. Заставна, на шість земельних ділянок із орієнтовними площами 0,95 

га без зміни цільового призначення. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 427/20-2019 додається). 

 

17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби. 

Доповідала: Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка повідомила про надходження заяви від 

Перепелюка Миколи Івановича за вх. № 471-ф від 29.07.2019 року  про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби та зачитала проект 

рішення. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 428/20-2019 додається). 

 



18. Про надання дозволу на встановлення шлагбаума. 

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

 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 429/20-2019 додається). 

 

 

Розглянувши всі питання порядку денного, депутати обговорили проблему 

засмічення міста. Озвучено потребу у проведенні роз’яснювальної роботи серед 

мешканців про необхідність заключення договорів стосовно вивозу сміття з 

домоволодінь та квартир.  

   

Головуючий подякував депутатам за роботу та оголосив про завершення 

роботи ХХ сесії  міської ради VII скликання. 

 

 

 

      Міський голова                                                                        В. Радиш  

 

     Секретар засідання                                                                 О. Гольцова 


