
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ № 30 

XХVІ сесії  міської  ради  

VIІ скликання 

 

 

20 лютого 2020 року                                                                    м. Заставна 

 

Число депутатів: 26 обраних до міської  ради. 

 

Присутні:  15 депутатів міської  ради. 

 

Відсутні: 11 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. 

 

XХVІ сесія міської ради VІІ скликання оголошується відкритою  

 

Хвилиною мовчання  всі присутні вшанували пам’ять 

 Героїв Небесної Сотні. 

  

Головуючий запропонував обрати секретарем ведення сесії депутата міської 

ради Гольцову О.В.  

Пропозицію прийнято. 

Голосували: 

за – 15+1, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

Вирішили: підтримати пропозицію головуючого про обрання секретарем 

сесійного засідання депутата міської ради Гольцову О.В.    
 

Головуючий запропонував  до складу лічильної комісії депутатів міської 

ради: Ткач О.М,  Дробчака С.С.,  Левицького Д.В. 

Пропозицію прийнято. 



Голосували: 

за – 15+1, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

Вирішили: затвердити  лічильну комісію у складі наступних депутатів міської 

ради: Ткач О.М,  Дробчака С.С.,  Левицького Д.В. 

 

Секретар та лічильна комісія зайняли свої робочі місця та приступили до 

роботи. 

  

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

порядку денного XХVІ сесії міської ради VII скликання  за основу. 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: 

за – 15+1, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

Вирішили: проєкт порядку денного XХVІ сесії міської ради VII скликання 

прийняти  за основу.   

  

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

денного додаткові питання:  

- «Про затвердження Положення про надання платних послуг комунальним 

закладом «Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Заставнівської міської ради Чернівецької області»;  

-  «Про призначення уповноваженої особи для проведення всіх процедур 

закупівель та затвердження Положення «Про уповноважену особу (осіб)»;  

-  «Про надання дозволу ТОВ «Граніт» на обслуговування під'їзної дороги 

до цегельного заводу, що розташований в урочищі «Ями» м. Заставна».  

 

Депутат міської ради Дарійчук А.А. запропонував внести до порядку 

денного додаткове питання: «Про запит депутата міської ради Дарійчука А.А. 

щодо розроблення та винесення на розгляд виконкому Заставнівської міської 

ради проекту рішення «Про заборону руху вантажного, великогабаритного 

транспорту вулицею Бажанського у м. Заставна». 

  

Пропозиції прийнято. 

Голосували: 

за – 15+1, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

Вирішили: внести додаткові питання до проєкту порядку денного XХVІ сесії 

міської ради VII скликання.   

 

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

денний  XХVІ сесії міської ради VIІ скликання зі змінами та додатковими  

питаннями  в цілому. 

Голосували: 

за –15+1, проти – 0, утримались –0, не голосували – 0. 

 



Вирішили:   

Затвердити порядок денний  роботи  XХVІ сесії міської ради VIІ скликання  в 

цілому зі змінами  та з додатковими питаннями. 

 

Порядок денний 

XХVІ сесії Заставнівської міської ради VІІ скликання 

 

1. Про затвердження Програми  організації  суспільно корисних робіт 

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання суспільно корисних робіт по Заставнівській ОТГ на 2020 

рік. 

Доповідає: Лисюк М.О. – головний бухгалтер КПЗМР «Благоустрій плюс».  

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 місцевої  Програми розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання  і реагування на надзвичайні 

ситуації на території  Заставнівської міської ОТГ Чернівецької області на 

2020-2023 роки. 

Доповідає: Гарас В.І. - начальник Заставнівського районного сектору 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій 

області.  

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 Програми розвитку місцевого самоврядування 

Заставнівської міської об’єднаної  територіальної громади на 2020 -2022 

роки. 

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 

4. Про виконання міського бюджету за 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 внесення змін до міського бюджету на 2020 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.  

6. Про затвердження Статуту комунального закладу «Заставнівський 

міський центр дозвілля і відпочинку». 

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.  

7. Про звільнення з посади директора Вербовецького ЗЗСО І-ІІ ст. 

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. 

8. Про затвердження умов проведення конкурсу для визначення опорного 

закладу серед закладів загальної середньої освіти, підпорядкованих 

Заставнівській міській раді. 

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. 

9. Про передачу комунальних закладів в оперативне управління відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради. 

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. 

10. Про надання згоди на демонтаж та списання витяжної труби в 

Заставнівському ЗДО № 3. 

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.  

11. Про затвердження Переліків першого та другого типу об’єктів 

комунального нерухомого майна, які можуть бути передані в оренду.  

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.  

12. Про продовження терміну дії договору оренди частини нежитлового 

приміщення комунальної власності по вул. Чорновола, 2 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.  

13. Про продовження терміну дії договору оренди частини нежитлового 

приміщення комунальної власності  по вул. Чорновола, 4 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.  

14. Про продовження терміну дії договору оренди частини нежитлового 

приміщення комунальної власності  по вул. Бажанського, 2 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.  

15. Про розірвання договору оренди нерухомого комунального майна по 

вул. О. Кобилянської, 5 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.  

16. Про призначення відповідального за організацію роботи з питань АПК 

Бондарчука Г.Ю. 

Доповідає: Мартинюк Н.І. – начальник загального відділу міської ради.  

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

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 

17. Про надання в оренду земельної ділянкиТовариству з обмеженою 

відповідальністю «Компанія «Імперія» у м. Заставна по вул. Незалежності. 

Доповідає: Павчак Р.В. – головний спеціаліст відділу правової та організаційної 

роботи міської ради.  

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

регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного 

середовища. 



18. Про передачу у приватну власність житла(приватизація кімнат у 

гуртожитку) по вул. Чорновола, 2/14-15 Конету Ігорю Ярославовичу. 

Доповідає: Павчак Р.В. – головний спеціаліст відділу правової та організаційної 

роботи міської ради.  

19. Про передачу у приватну власність житла(приватизація кімнат у 

гуртожитку) по вул. Чорновола, 2/20-21 Микитей Тетяні Миколаївні. 

Доповідає: Павчак Р.В. – головний спеціаліст відділу правової та організаційної 

роботи міської ради.  

20. Про розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель с. Вербівці. 

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. 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об'єднання земельних ділянок по вул. Бажанського, 8 Є в м. Заставна та 

передачу її в оренду. 

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. 

22. Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером 

7321510100:03:006:0156. 

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. 

23. Про розроблення детального плану території «для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд»  по 

вул. Бажанського, 8 Л в м. Заставна (Кучерявий Ю.Ю.). 

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. 

Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо поділу та 

об’єднання 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. 

25. Про припинення права користування земельними ділянками. 
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. 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

індивідуального гаражного будівництва, для ведення особистого 

селянського господарства, для індивідуального садівництва. 

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. 

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. 

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. 

29. 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. 

30. Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 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. 

31. Про розроблення детального плану території  будівництва заводу 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. 

32. Про погодження переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення для продажу права оренди на земельних торгах у формі 

аукціону. 

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. 

33. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність згідно 

розробленої технічної документації по встановленню (відновленню) меж 

земельної ділянки 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. 

34. Про затвердження акту обстеження земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

щодо встановлення меж (Малинник В.В.) 

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. 

35. Про затвердження акту обстеження земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства щодо встановлення меж            

(Малинник В.В.) 

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. 

36. Про внесення змін до рішення міської ради від 26 грудня 2019 року             

№ 547/25-2019. 

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. 

37. Про передачу майна комунальної власності Заставнівської міської ради 

об’єднаної територіальної громади на баланс КП ЗМР «Благоустрій плюс». 

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.  

38. Про надання дозволу МКП «Заставнівський міський ринок» на списання 

основних засобів. 

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.  

39. Про надання дозволу Заставнівській міській раді на списання основних 

засобів. 

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.  

40. Про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування 

Заставнівської міської ради за 2019 рік. 

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

звітності міської ради.  

41. Про виконання Програми фінансової підтримки закладів охорони 

здоров’я за 2019 рік. 

Доповідає: Давидюк Л.М. - головний спеціаліст відділу охорони здоров’я та 

соціального захисту населення.                                

Про часткове припинення поховання на території кладовища № 3 у              

м. Заставна. 

Доповідає: Радиш В.Й. – міський голова. 

 Співдоповідач: Сивирин І.М. – голова постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, житлово- комунального господарства, приватизації, комунальної 

власності, транспорту, енергетики та зв’язку. 

43. Про затвердження Положення про надання платних послуг 

комунальним закладом «Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна 

школа» Заставнівської міської ради Чернівецької області. 

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

44. Про призначення уповноваженої особи для проведення всіх процедур 

закупівель та затвердження Положення «Про уповноважену особу (осіб)». 

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



45. Про надання дозволу ТОВ «Граніт» на обслуговування під'їзної дороги 

до цегельного заводу, що розташований в урочищі «Ями» м. Заставна.  

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

46. Про запит депутата міської ради Дарійчука А.А. щодо розроблення та 

винесення на розгляд виконкому Заставнівської міської ради проекту 

рішення «Про заборону руху вантажного, великогабаритного транспорту 

вулицею Бажанського у м. Заставна. 

Доповідає: Дарійчук А.А.  – депутат міської ради.       

                          

 

Регламент роботи: 

Пленарне засідання міської ради починається о 10 годині. 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 затвердження Програми  організації суспільно корисних робіт 

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання суспільно корисних робіт по Заставнівській ОТГ на 2020 

рік. 

Доповідала: Лисюк М.О. – головний бухгалтер КПЗМР «Благоустрій плюс».  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 555/26-2020 та додаток до 

рішення додаються). 

 

  2. Про затвердження місцевої  Програми розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання  і реагування на надзвичайні 

ситуації на території Заставнівської  міської ОТГ Чернівецької області на 

2020-2023 роки. 

Доповідав: Гарас В.І. - начальник Заставнівського районного сектору 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій 

області.  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 556/26-2020 та додаток до 

рішення додаються). 

 



3. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 

Заставнівської міської об’єднаної  територіальної громади на 2020 - 2022 

роки. 

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

звітності міської ради, яка зачитала проєкт  рішення «Про внесення змін до 

Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020 - 2022 роки». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 557/26-2020 та додаток до 

рішення додаються). 

 

4. Про виконання міського бюджету за 2019 рік. 

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

зачитала проєкт  рішення «Про виконання міського бюджету за 2019 рік». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 558/26-2020 додається). 

 

5. Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік. 

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

зачитала проєкт  рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 559/26-2020 та додатки до 

рішення додаються). 

 

                 6. Про затвердження Статуту комунального закладу «Заставнівський 

міський центр дозвілля і відпочинку». 

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

міської ради, яка проінформувала депутатів міської ради про те, що на сайті 

міської ради та у роздаткових матеріалах був висвітлений проєкт рішення «Про 

затвердження Статуту комунального закладу «Заставнівський міський центр 

дозвілля і відпочинку», але у процесі підготовки та консультації у державного 

реєстратора щодо роботи комунального закладу були внесені зміни та 

доповнення у проєкт рішення. Доповідач зачитала депутатам проєкт рішення  зі 

змінами та доповненнями у новій редакції «Про створення юридичної особи та 

затвердження Статуту комунального закладу «Заставнівський міський центр 

дозвілля і відпочинку». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому із внесеними змінами (№ 560/26-

2020 та додатки до рішення додаються). 

 

   7. Про звільнення з посади директора Вербовецького ЗЗСО І-ІІ ст. 

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

міської ради, яка зачитала заяву Пачко Наталії Іванівни  та проєкт  рішення Про 

звільнення з посади директора Вербовецького ЗЗСО І-ІІ ст. Пачко Наталії Іванівни з 



20 лютого 2020 року, залишивши її на посаді вчителя трудового навчання та 

інформатики даного ЗЗСО.  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 561/26-2020 додається). 

 

 8.  Про затвердження умов проведення конкурсу для визначення 

опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти, 

підпорядкованих Заставнівській міській раді. 

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

міської ради, яка зачитала проєкт рішення «Про затвердження умов проведення 

конкурсу для визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої 

освіти, підпорядкованих Заставнівській міській раді». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 562/26-2020 та додатки до 

рішення додаються). 

9. Про передачу комунальних закладів в оперативне управління 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради. 

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

міської ради, яка зачитала проєкт рішення «Про передачу комунальних закладів 

в оперативне управління відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 563/26-2020 додається). 

 

Про надання згоди на демонтаж та списання  витяжної труби в 

Заставнівському ЗДО № 3. 

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

міської ради, яка зачитала проєкт рішення « Про надання згоди на демонтаж та 

списання  витяжної труби в Заставнівському ЗДО № 3». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 564/26-2020 додається). 

 

11. Про затвердження Переліків першого та другого типу об’єктів 

комунального нерухомого майна, які можуть бути передані в оренду. 

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

містобудування міської ради,  який зачитав проєкт рішення «Про затвердження 

Переліків першого та другого типу об’єктів комунального нерухомого майна, які 

можуть бути передані в оренду». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 565/26-2020 та додатки до 

рішення додаються). 

 

  Депутат міської ради Ганчук М.С. – вийшов із зали проведення сесії 

міської ради. 



12. Про продовження терміну дії договору оренди частини нежитлового 

приміщення комунальної власності по вул. Чорновола, 2 у м. Заставна. 

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

містобудування міської ради,  який зачитав клопотання Управління державної 

міграційної служби України в Чернівецькій області про продовження терміну дії 

договору оренди частини нежитлового приміщення комунальної власності 

площею 106,1 кв. м по вул. Чорновола, 2 у м. Заставна та проєкт  рішення «Про 

продовження терміну дії договору оренди частини нежитлового приміщення 

комунальної власності по вул. Чорновола, 2 у м. Заставна». 

 Депутат міської ради Дарійчук А.А. вніс пропозицію продовжити оренду 

на попередніх умовах. 

Пропозицію прийнято. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому із внесеними змінами (№ 566/26-

2020 додається). 

 

13. Про продовження терміну дії договору оренди частини 

нежитлового приміщення комунальної власності  по вул. Чорновола, 4 у            

м. Заставна. 

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

містобудування міської ради,  який зачитав клопотання фінансового управління 

Заставнівської районної державної адміністрації про продовження терміну дії 

договору оренди частини нежитлового приміщення комунальної власності – ІІІ-

го поверху адмінбудинку площею 187,4 кв.м, яке розташоване за адресою: вул. 

Чорновола, 4 у м. Заставна.  

Депутат Дарійчук А.А. вніс пропозицію продовжити оренду на попередніх 

умовах. 

Пропозицію прийнято. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому із внесеними змінами (№ 567/26-

2020 додається). 

 

14. Про продовження терміну дії договору оренди частини 

нежитлового приміщення комунальної власності  по вул. Бажанського, 2 у 

м. Заставна. 

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

містобудування міської ради,  який зачитав клопотання Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Чернівецькій області про 

продовження договору оренди частини нежитлового приміщення комунальної 

власності адмінбудинку площею 489,85 кв.м, розташованого за адресою: вул. 

Бажанського, 2 у м. Заставна. 

Депутат Дарійчук А.А. вніс пропозицію продовжити оренду на попередніх 

умовах. 

Пропозицію прийнято. 

 



Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому із внесеними змінами (№ 568/26-

2020 додається). 

  

15. Про розірвання договору оренди нерухомого комунального майна 

по вул. О. Кобилянської, 5 у м. Заставна. 

 

Депутат міської ради Семенюк Л.О. – зробила заяву про конфлікт 

інтересів і оголосила, що не прийматиме участі  у голосуванні. 

 

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

містобудування міської ради,  який зачитав проєкт рішення «Про розірвання 

договору оренди нерухомого комунального майна по вул. О. Кобилянської, 5 у 

м. Заставна». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 569/26-2020 додається). 

 

Депутат міської ради Ганчук М.С. – зайшов до зали проведення сесії міської 

ради та продовжив свою роботу. 

 

16. Про призначення відповідального за організацію роботи з питань 

АПК Бондарчука Г.Ю. 

Доповідала: Мартинюк Н.І. – начальник загального відділу міської ради, яка 

зачитала проєкт рішення «Про призначення відповідального за організацію 

роботи з питань АПК Бондарчука Г.Ю.». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 570/26-2020 додається). 

 

17. Про надання в оренду земельної ділянки Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Компанія «Імперія» у м. Заставна по вул. Незалежності. 

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

містобудування міської ради,  який зачитав проєкт  рішення «Про надання в 

оренду земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія 

«Імперія» у м. Заставна по вул. Незалежності». 

 Депутат міської ради Ткач О.М. запропонувала дане питання перенести на 

розгляд наступної сесії після доопрацювання. 

Пропозицію прийнято. 

Вирішили: Доопрацювати дане питання. Рішення не прийнято. 

 

18. Про передачу у приватну власність житла(приватизація кімнат у 

гуртожитку) по вул. Чорновола, 2/14-15 Конету Ігорю Ярославовичу. 

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

містобудування міської ради,  який зачитав проєкт рішення « Про передачу у 

приватну власність житла(приватизація кімнат у гуртожитку) по вул. 

Чорновола, 2/14-15 Конету Ігорю Ярославовичу». 



Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 571/26-2020 додається). 

 

19. Про передачу у приватну власність житла(приватизація кімнат у 

гуртожитку) по вул. Чорновола, 2/20-21 Микитей Тетяні Миколаївні. 

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

містобудування міської ради,  який зачитав проєкт рішення « Про передачу у 

приватну власність житла(приватизація кімнат у гуртожитку) по вул. 

Чорновола, 2/20-21 Микитей Тетяні Миколаївні». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 572/26-2020 додається). 

 

20. Про розроблення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель с. Вербівці. 

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

містобудування міської ради, яка зачитала проєкт  рішення «Про розроблення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Вербівці». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 573/26-2020 додається). 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об'єднання земельних ділянок по вул. Бажанського, 8 Є в                    м. 

Заставна та передачу її в оренду. 

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

містобудування міської ради, яка зачитала проєкт  рішення «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних 

ділянок по вул. Бажанського, 8 Є в м. Заставна та передачу її в оренду».  

Депутат Ткач О.М. внесла пропозицію – земельну ділянку площею 0,0975га 

з кадастровим номером 7321510100:03:006:0157 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі передати в оренду Заставнівській районній 

спілці споживчих товариств в оренду терміном на 10 років та встановити орендну 

плату в розмірі 4 % від нормативної грошової оцінки. 

Пропозицію прийнято. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому із внесеними змінами (№ 574/26-

2020 додається). 

 

           22. Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером 

7321510100:03:006:0156. 

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

містобудування міської ради, яка зачитала  заяву  Кучерявого  Юрія Юрійовича 

щодо передачі земельної ділянки в оренду площею 0,0042 га. та проєкт  рішення 

«Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі з кадастровим номером 7321510100:03:006:0156». 



Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 575/26-2020 додається). 

 

23. Про розроблення детального плану території «для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд»  по 

вул. Бажанського, 8 Л в м. Заставна (Кучерявий Ю.Ю.). 

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

містобудування міської ради, яка зачитала  проєкт рішення «Про розроблення 

детального плану території «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд»  по вул. Бажанського, 8 Л в                       

м. Заставна (Кучерявий Ю.Ю.)». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 576/26-2020 додається). 

 

24. Про затвердження технічної документаціїі з землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок. 

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

містобудування міської ради, яка зачитала проєкт  рішення «Про затвердження 

технічної документаціїі з землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 577/26-2020 додається). 

 

 25. Про припинення права користування земельними ділянками. 
Доповідала: Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради, яка зачитала  проєкт  рішення «Про припинення 

права користування земельними ділянками». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 578/26-2020 додається). 

 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

індивідуального гаражного будівництва, для ведення особистого 

селянського господарства, для індивідуального садівництва. 

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

містобудування міської ради, яка зачитала  проєкт  рішення «Про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, індивідуального гаражного будівництва, для 

ведення особистого селянського господарства, для індивідуального 

садівництва». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 579/26-2020 додається). 

 



Про надання земельних ділянок у власність згідно розроблених  

технічних документацій по встановленню меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості). 

 

Голова міської ради Радиш В.Й. зробив  заяву про конфлікт інтересів і 

оголосив, що не прийматиме участі  у голосуванні. 

 

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

містобудування міської ради, яка зачитала  проєкт рішення «Про надання 

земельних ділянок у власність згідно розроблених технічних документацій по 

встановленню меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 580/26-2020 додається). 

 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність.  

 

Депутат  міської ради Пацарнюк Л.В.  зробила  заяву про конфлікт 

інтересів і оголосила, що не прийматиме участі  у голосуванні. 

 

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

містобудування міської ради, яка зачитала  проєкт  рішення «Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 581/26-2020 додається). 

 

           29. 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, яка зачитала  проєкт  рішення «Про позицію міської 

ради щодо можливості надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність (за межами 

населеного пункту)». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 582/26-2020 додається). 

 

30. Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність. 

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

містобудування міської ради, яка зачитала  проєкт рішення «Про погодження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 583/26-2020 додається). 



31. Про розроблення детального плану території  будівництва заводу в 

м. Заставна. 

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

містобудування міської ради, яка зачитала  проєкт  рішення «Про розроблення 

детального плану території  будівництва заводу в м.Заставна». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 584/26-2020 додається). 

 

Про погодження переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення для продажу права оренди на земельних торгах у формі 

аукціону. 

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

містобудування міської ради, яка зачитала  проєкт  рішення «Про погодження 

переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення для продажу 

права оренди на земельних торгах у формі аукціону». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 585/26-2020 додається). 

 

33. Про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність згідно 

розробленої технічної документації по встановленню (відновленню) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

містобудування міської ради, яка зачитала  заяви  Агатія Євгена Харламповича, 

Агатія Віталія Євгеновича, Агатій Марії Василівни, Молодик Людмили 

Євгенівни про надання земельної ділянки у спільну сумісну власність згідно 

розробленої технічної документацій по встановленню (відновленню) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Заставна по вул. 

Грушевського,13 та проєкт рішення «Про надання земельної ділянки у спільну 

сумісну власність згідно розробленої технічної документації по встановленню 

(відновленню) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 586/26-2020 додається). 

 

34. Про затвердження акту обстеження земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд щодо встановлення меж (Малинник В.В.) 

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

містобудування міської ради, яка запропонувала депутатам для ознайомлення 

акт обстеження земельної ділянки гр. Малинника Василя Васильовича по вул. 

Українська, 27 в м. Заставна для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд щодо затвердження акту приймання-

передачі межових знаків на зберігання та зачитала  проєкт рішення «Про 

затвердження акту обстеження земельної ділянки для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд щодо 

встановлення меж (Малинник В.В.)». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 587/26-2020 додається). 

 

35. Про затвердження акту обстеження земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства щодо встановлення меж                

(Малинник В.В.). 

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

містобудування міської ради, яка запропонувала депутатам для ознайомлення 

акт обстеження земельної ділянки гр. Малинника Василя Васильовича по вул. 

Українська в м. Заставна для ведення особистого селянського господарства щодо 

затвердження акту приймання-передачі межових знаків на зберігання та зачитала 

проєкт  рішення «Про затвердження акту обстеження земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства щодо встановлення меж 

(Малинник В.В.)». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 588/26-2020 додається). 

 

   36. Про внесення змін до рішення міської ради від 26 грудня 2019 року 

№ 547/25-2019. 

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

містобудування міської ради, яка запропонувала депутатам для ознайомлення 

заяву Смука Богдана Юрійовича та зачитала  проєкт рішення «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 26 грудня 2019 року № 547/25-2019». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 589/26-2020 додається). 

 

        37. Про передачу майна комунальної власності Заставнівської міської 

ради об’єднаної територіальної громади на баланс КП ЗМР «Благоустрій 

плюс». 

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

звітності міської ради, яка запропонувала депутатам склад комісії для передачі 

майна з балансу комунальної власності Заставнівської міської ради об’єднаної 

територіальної громади на баланс комунального підприємства Заставнівської 

міської ради «Благоустрій плюс», у наступному складі: 

Голова комісії: Секретар міської ради Леванін Р.В. 

Члени комісії: 

- Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер 

Заставнівської міської ради Михайлюк О.Т. 

- Провідний спеціаліст – бухгалтер Стасюк Т.С. 

- Головний спеціаліст відділу правової та організаційної роботи Павчак Р.В. 

- Директор КП ЗМР «Благоустрій плюс» Кукавкіна Л.О. 

- Головний бухгалтер КП ЗМР «Благоустрій плюс» Лисюк М.О. та зачитала  

проєкт  рішення «Про передачу майна комунальної власності Заставнівської 



міської ради об’єднаної територіальної громади на баланс КП ЗМР «Благоустрій 

плюс». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 590/26-2020 та додатки до 

рішення додаються). 

 

 38. Про надання дозволу МКП «Заставнівський міський ринок» на 

списання основних засобів. 

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

звітності міської ради, яка зачитала  проєкт  рішення «Про надання дозволу МКП 

«Заставнівський міський ринок» на списання основних засобів». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 591/26-2020 та додатки до 

рішення додаються). 

 

39. Про надання дозволу Заставнівській міській раді на списання 

основних засобів. 

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

звітності міської ради, яка зачитала проєкт рішення « Про надання дозволу 

Заставнівській міській раді на списання основних засобів». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 592/26-2020 та додатки до 

рішення додаються). 

 

   40. Про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування 

Заставнівської міської ради за 2019 рік. 

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

звітності міської ради, яка зачитала звіт про виконання Програми розвитку 

місцевого самоврядування за 2019 рік та проєкт  рішення «Про виконання 

Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради за 

2019 рік». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 593/26-2020 та додатки до 

рішення додаються). 

 

   41. Про виконання Програми фінансової підтримки закладів охорони 

здоров’я за 2019 рік. 

Доповідала: Давидюк Л.М. - головний спеціаліст відділу охорони здоров’я та 

соціального захисту населення, яка зачитала звіт про виконання Програми 

фінансової підтримки закладів охорони здоров’я за 2019 рік та проєкт  рішення 

«Про виконання Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я за 

2019 рік». 

 

 



Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 594/26-2020 та додатки до 

рішення додаються). 

 

   42. Про часткове припинення поховання на території кладовища № 3 

у м. Заставна. 

Доповідав: Радиш В.Й. – міський голова, який зачитав проєкт  рішення « Про 

часткове припинення поховання на території кладовища № 3 у м. Заставна».  

Депутат міської ради Ганчук М.С. запропонував винести дане питання на 

громадські слухання. 

Пропозицію прийнято. 

Вирішили: винести питання про часткове припинення поховання на 

території кладовища № 3 у м. Заставна – на громадські слухання. Рішення 

не прийнято. 

 

      43. Про затвердження Положення про надання платних послуг 

комунальним закладом «Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна 

школа» Заставнівської міської ради Чернівецької області. 

Доповідав: Леванін Р.В. – секретар міської ради, який зачитав клопотання 

комунального закладу «Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Заставнівської міської ради Чернівецької області від 19.02.2020 року № 11/20 та 

проєкт  рішення «Про затвердження Положення про надання платних послуг 

комунальним закладом «Заставнівська міська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Заставнівської міської ради Чернівецької області». 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 595/26-2020 та додатки до 

рішення додаються). 

       

          44. Про призначення уповноваженої особи для проведення всіх 

процедур закупівель та затвердження Положення «Про уповноважену особу 

(осіб)». 

Доповідав: Леванін Р.В. – секретар міської ради, який зачитав проєкт  рішення 

«Про призначення уповноваженої особи для проведення всіх процедур 

закупівель та затвердження Положення «Про уповноважену особу (осіб)». 

Депутат міської ради Семенюк Л.О. запропонувала доповнити проєкт 

рішення  у частині щодо проведення всіх процедур закупівель словами «на 2020-

2021 роки». 

Пропозицію прийнято. 

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому із внесеними змінами  (№ 596/26-

2020 та додатки до рішення додаються). 

 



         45. Про надання дозволу ТОВ «Граніт» на обслуговування під'їзної 

дороги до цегельного заводу, що розташований в урочищі «Ями»                                 

м. Заставна.  

Доповідав: Леванін Р.В. – секретар міської ради, який зачитав проєкт  рішення  

«Про надання дозволу ТОВ «Граніт» на обслуговування під'їзної дороги до 

цегельного заводу, що розташований в урочищі «Ями» м. Заставна.  

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 597/26-2020 додається). 

 

         46. Про запит депутата міської ради Дарійчука А.А. щодо розроблення 

та винесення на розгляд виконкому Заставнівської міської ради проекту 

рішення «Про заборону руху вантажного, великогабаритного транспорту 

вулицею Бажанського у м. Заставна. 

Доповідав: Дарійчук А.А. – депутат міської ради, який зачитав депутатський 

запит та  проєкт  рішення «Про запит депутата міської ради Дарійчука А.А. щодо 

розроблення та винесення на розгляд виконкому Заставнівської міської ради 

проекту рішення «Про заборону руху вантажного, великогабаритного 

транспорту вулицею Бажанського у м. Заставна».   

Вирішили: 

Рішення прийняти за основу та в цілому (№ 598/26-2020 та депутатський 

запит додаються). 

 

           47. Різне: обговорили заяву жителів будинку № 2 по вулиці Чорновола         

у м. Заставна (вхідний номер 95-ф, від 11.02.2020р.) з проханням  відмінити 

рішення виконкому від 07 лютого 2020 року.  

Вирішили: заяву жителів будинку № 2 по вулиці Чорновола у м. Заставна 

залишити без задоволення. 

 

Головуючий подякував депутатам за роботу та оголосив про закриття ХXVІ 

сесії  міської ради VII скликання. 

 

      

 

 

 Міський голова                                                                        В. Радиш  

       

 

Секретар засідання                                                                  О. Гольцова 


