
  
УКРАЇНА  

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА   РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

  

ПРОТОКОЛ № 33  

пленарного засідання ХХІX сесії  міської  ради   

VIІ скликання  

  

  

06 травня  2020 року                                                              м. Заставна  

  

Число депутатів: 26 обраних до міської  ради.  

  

Присутні: 15 депутатів міської  ради (реєстраційна відомість депутатів 

додається).  

  

Відсутні: 11 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.  

  

Пленарне засідання ХХІX сесії міської ради VІІ скликання оголошується 

відкритим.  

  

Головуючий запропонував обрати секретарем сесійного засідання депутата 

міської ради Якимика М.І.  

Пропозицію прийнято.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.  

 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію головуючого про обрання секретарем 

сесійного засідання депутата міської ради Якимика М.І.    



 Головуючий запропонував  обрати до складу лічильної комісії наступних 

депутатів міської ради: Леваніну І.І., Ткач О.М., Турецького В.Д.  

Пропозицію прийнято.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.  

 

ВИРІШИЛИ: затвердити  лічильну комісію у складі наступних депутатів 

міської ради: Леваніної І.І., Ткач О.М., Турецького В.Д.  

  

Секретар та лічильна комісія зайняли свої робочі місця та приступили до 

роботи.  

  

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

проєкт порядку денного пленарного засідання ХХІX сесії міської ради VII 

скликання  за основу.  

Пропозицію прийнято.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.  

 

ВИРІШИЛИ: проєкт порядку денного ХХІX сесії міської ради VII скликання 

прийняти  за основу.   

  

Надійшли наступні пропозиції до проєкту порядку денного: 

 

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

денного проєкт рішення «Про тимчасове звільнення від орендної плати  за 

комунальне майно у зв’язку з карантинними обмеженнями в Україні». 

 

Пропозицію прийнято.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.  

 

ВИРІШИЛИ: внести проєкт рішення до проєкту порядку денного ХХІX сесії 

міської ради VII скликання.   

 

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

проєкт порядку денного ХХІX сесії міської ради VIІ скликання в цілому із 

внесеними змінами.     

Пропозицію прийнято.   

ГОЛОСУВАЛИ: за –14, проти – 0, утримались –0, не  голосували – 0.    

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний  роботи  ХХІX сесії міської ради VIІ скликання  в 

цілому із внесеними змінами.  

            

Порядок денний: 

 

1. Про виконання міського бюджету за I квартал 2020 року. 

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.  

2. 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.  

3. 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 – головний бухгалтер 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 Програми «Про організацію харчування дітей в 

навчальних та дошкільних комунальних закладах Заставнівської міської 

ради на 2020 рік». 

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. 

5. Про затвердження Статуту комунального підприємства Заставнівської 

міської ради «Благоустрій плюс» у новій редакції. 

Доповідає: Котляр О.Б. –  юрист  КП ЗМР «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. 

 6. Про погодження будівництва волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) 

та надання дозволу на проведення проектно – пошукових та будівельно-

монтажних робіт ТзОВ «КОМПАНІЯ ХАТАНЕТ» на території 

Заставнівської міської ради (ОТГ). 

Доповідає: Мандзюк Б.М. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування 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. 

7. Про надання дозволу на прийняття твердих побутових відходів та 

укладення договорів про прийняття твердих побутових відходів. 

Доповідає: Котляр О. Б. –  юрист КП ЗМР «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. 

8. Про часткове припинення поховання на території кладовища №3 у          

м. Заставна. 

Доповідає: Котляр О.Б. –  юрист КП ЗМР «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. 

9. Про скасування рішення XXI сесії VII скликання Заставнівської міської 

ради «Про надання в оренду земельної ділянки Товариству з обмеженою 

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

№ 442/21-2019 від 05.09.2019. 

Доповідає: Ткач А.В.–  начальник 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. 

10. Про тимчасове звільнення від орендної плати за комунальне майно у 

зв’язку з карантинними обмеженнями в Україні. 

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.  

11. Про погодження надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду ПП «Західний Буг». 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 визначення переліку земельних ділянок не сільськогосподарського 

призначення для (продажу)  на земельних торгах. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 детального плану території будівництва 

господарської будівлі з реконструкцією існуючих приміщень вбиральні та 

надбудовою мансардного поверху під житловий будинок по вул. 

Бажанського, 8 Л в м. Заставна. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Бажанського 8 Л в            

м. Заставна. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 припинення права користування земельною ділянкою. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 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: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 земельних ділянок у власність згідно розроблених 

технічних документацій по встановленню меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості). 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність.  

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 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. –  провідний спеціаліст 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. 

20. Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність за межами населеного пункту. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни цільового призначення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд по вул.Спортивній в м. Заставна 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 внесення змін до рішення ХУІІІ сесії УІІ скликання від 21 червня 

2019 року № 382/18-2019. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 затвердження акту обстеження земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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. 

24. Про визначення переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення для продажу права оренди на земельних торгах. 



Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 погодження надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду Маковію Іллі Васильовичу та 

Бені Олександру Валерійовичу. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 погодження надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду Маркевич Вікторії 

Володимирівні. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду  ПП «Західний Буг». 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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. 

28. Про надання земельних ділянок у власність для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст 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 тимчасове звільнення МКП «Заставнівський міський ринок» 

від плати за користування торгівельними місцями (орендна плата  за 

комунальне майно).  

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

 

Регламент роботи пленарного засідання: 

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 виконання міського бюджету за I квартал 2020 року. 

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

 
Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

  
ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (605/29-2020 

додається).  

 

Депутат міської ради Шелегон О.В. зареєструвався та прийняв участь у 

роботі сесії міської ради. 

 

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

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

 

Виступила голова постійної комісії міської ради з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та 

регуляторної політики Пацарнюк Л.В. та повідомила депутатів про те, що 

питання, які належать до відання постійної комісії, обговорювалися на 

засіданні комісії.  

До даного питання були внесені зміни та доповнення. Постійна комісія 

вирішила погодити проєкт рішення з внесеними змінами, доповненнями та 

винести на розгляд пленарного засідання сесії міської ради. 

 



ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому з внесеними 

змінами (606/29-2020 додається).  

 

3. 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 – головний бухгалтер міської ради.  

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (607/29-2020 

додається).  

 

4. Про внесення змін до Програми «Про організацію харчування дітей в 

навчальних та дошкільних комунальних закладах Заставнівської міської 

ради на 2020 рік». 

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

міської ради.  

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (608/29-2020 

додається).  

 

Депутат міської ради Пісецький В.В. зареєструвався та взяв участь у роботі 

сесії міської ради. 

 

5. Про затвердження Статуту комунального підприємства Заставнівської 

міської ради «Благоустрій плюс» у новій редакції. 

Доповідає: Котляр О.Б. –  юрист  КП ЗМР «Благоустрій плюс».  

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (609/29-2020 

додається).  

 

6. Про погодження будівництва волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) 

та надання дозволу на проведення проектно – пошукових та будівельно-

монтажних робіт ТзОВ «КОМПАНІЯ ХАТАНЕТ» на території 

Заставнівської міської ради (ОТГ). 

Доповідає: Мандзюк Б.М. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради.  

 



Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (610/29-2020 

додається).  

 

7. Про надання дозволу на прийняття твердих побутових відходів та 

укладення договорів про прийняття твердих побутових відходів. 

Доповідає: Котляр О. Б. –  юрист КП ЗМР «Благоустрій плюс». 

 

Депутати міської ради, обговоривши дане питання, вирішили його винести 

на розгляд наступного пленарного засідання після доопрацювання. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

8. Про часткове припинення поховання на території кладовища № 3 у               

м. Заставна. 

Доповідає: Котляр О.Б. –  юрист КП ЗМР «Благоустрій плюс». 

 

Після обговорення даного питання, депутати міської ради вирішили 

розглянути його на загальних зборах громадян з подальшим затвердженням на 

пленарному засіданні сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

9. Про скасування рішення XXI сесії VII скликання Заставнівської міської 

ради «Про надання в оренду земельної ділянки Товариству з обмеженою 

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

№442/21-2019 від 05.09.2019. 

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

міської ради. 

 

Депутати міської ради обговорили дане питання і дійшли висновку, що 

проєкт рішення потребує доопрацювання та довивчення.  

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

10. Про тимчасове звільнення від орендної плати за комунальне майно у 

зв’язку з карантинними обмеженнями в Україні. 

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

містобудування міської ради.  

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

 ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (611/29-2020 

додається).  



11. Про погодження надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду ПП «Західний Буг». 
Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Доповідач повідомила депутатів міської ради про те, що всі питання 

порядку денного, які належать до відання постійної комісії міської ради з 

питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, були розглянуті на засіданні постійної комісії і 

винесені на розгляд сесії.  

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (612/29-2020 

додається).  

 

12. Про визначення переліку земельних ділянок не сільськогосподарського 

призначення для (продажу)  на земельних торгах. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

  

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (613/29-2020 

додається).  

 

13. Про затвердження детального плану території будівництва 

господарської будівлі з реконструкцією існуючих приміщень вбиральні та 

надбудовою мансардного поверху під житловий будинок по вул. 

Бажанського, 8 Л в м. Заставна. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (614/29-2020 

додається).  

 

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Бажанського 8 Л в м. 

Заставна. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 



Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (615/29-2020 

додається).  

 

15. Про припинення права користування земельною ділянкою. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (616/29-2020 

додається).  

 

16. 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: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (617/29-2020 

додається).  

 

17. Про надання земельних ділянок у власність згідно розроблених 

технічних документацій по встановленню меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості). 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (618/29-2020 

додається).  

 

18. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність.  

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 



Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (619/29-2020 

додається).  

 

19. 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. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (620/29-2020 

додається).  

 

20. Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність за межами населеного пункту. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (621/29-2020 

додається).  

 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни цільового призначення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд по вул. Спортивній в м. Заставна. 

 

Депутат міської ради Павчак М.М. повідомила про те, що при розгляді 

даного питання виникає конфлікт інтересів, тому не прийматиме участі у 

голосуванні. 

 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (622/29-2020 

додається).  

 



22. Про внесення змін до рішення ХУІІІ сесії УІІ скликання від 21 червня 

2019 року № 382/18-2019. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (623/29-2020 

додається).  

 

23. Про затвердження акту обстеження земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (624/29-2020 

додається).  

 

24. Про визначення переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення для продажу права оренди на земельних торгах. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (625/29-2020 

додається).  

 

25. Про погодження надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду Маковію Іллі Васильовичу та 

Бені Олександру Валерійовичу. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (626/29-2020 

додається).  

 



26. Про погодження надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду Маркевич Вікторії 

Володимирівні. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (627/29-2020 

додається).  

 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду  ПП «Західний Буг». 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (628/29-2020 

додається).  

 

28. Про надання земельних ділянок у власність для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (629/29-2020 

додається).  

 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок. 

Доповідає: Павчак М.М. –  провідний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (630/29-2020 

додається).  

 

 



30. Про тимчасове звільнення МКП «Заставнівський міський ринок» 

від плати за користування торгівельними місцями (орендна плата  за 

комунальне майно).  

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

 

Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення прийняти за основу та в цілому (631/29-2020 

додається).  

 

 

Всі питання порядку денного розглянуті. 

Пленарне засідання ХХІX сесії VІІ скликання оголошується закритим.  

  

 

 

Міський голова                                                                  Василь РАДИШ  

             

Секретар сесійного засідання                                          Микола ЯКИМИК 


