
Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- 
інвалідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції і -

10 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради і
11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради
12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 

надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

іу -

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець г

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги і
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення -
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради
18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 

22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

Т

19 Про затвердження звітів про оцінку майна f
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам f
21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 

власність громадянам ґ
22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

t

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно 
у власність 7

24 Про замовлення розроблення детальних планів території +
25 Про розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» +
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду І



\
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

XXX сесія VII скликання
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області
Антонюк Василь Степанович

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<РО П
РО

Т
И

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік 4-

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

+

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради ~ь-
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС у 
Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

<
г

8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки +



І Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх 
цільового призначення і

28
г

Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових 
будинків на території Сторожинецької міської ради Ф

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду

Л

ЗО Про затвердження детальних планів території +
31 Про припинення дії договору оренди землі
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок ч-
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам і -
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки *г
37 Про передачу земельних ділянок в оренду V-
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

т

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В. /

40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам "А

41 Про припинення права користування землею і
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1
ч -

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду і -
45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування 4
46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж ч-
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) ~ґ
48 Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду Чг



Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відведення) 
меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду Ї Ї

50 Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1%
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д.
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо надання 

згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам +
53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці 4-
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності t
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В.
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1 +
57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди через 

аукціон І
58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га Ґ

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року +-

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік і
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період і
62
63
64
65
66
67
68
69

Депутат Сторожинецької міської ради: Сторржинецького району, Чернівецької області 
2 5  квітня 2 0 1 9  року /4уі/уу^//і А н т о н ю к  Василь Степанович

/ І (Підп4іс|)



\
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

XXX сесія VII скликання
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області
Баланюк Микола Миколайович

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В
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РО

Т
И

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік +

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

-ь

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради 4-
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС у 
Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

+

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

+

8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки 4-



Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- 
інвалідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції

+

<0 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради
11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради +
12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 

надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець +

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги ч~
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка 4-
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення "Ь
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради
18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 

22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

і

19 Про затвердження звітів про оцінку майна +
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам
21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 

власність громадянам
22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

f

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно 
у власність і

24 Про замовлення розроблення детальних планів території
І '

25 Про розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго»
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду -V



1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх 
цільового призначення +
Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових 
будинків на території Сторожинецької міської ради +

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду +

ЗО Про затвердження детальних планів території +
31 Про припинення дії договору оренди землі н -
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 4 -
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки +
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду
35 Про наданім згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам +
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
37 Про передачу земельних ділянок в оренду +
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В.
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам
41 Про припинення права користування землею +
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради +
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду +
45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування ■/"
46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж +
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) +
48 Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду +-



А
1 Іро надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відведення) 
меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду

У Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1%
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. +
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо надання 

згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам
53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці - ї
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності +
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. 1 -
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1
57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди через 

аукціон +
58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року ~(~

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік Ч~
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період +
62 З а  п и р а  0< Р  ьЦАсо з і з  Л Т О
63 Ь а т т .  гп е й  и і ім і  У .З - ^
64 З а  уи.( т  $ о й  (**£>'№ 0  *7? ,
65 і  1 / 9  Ч / /  V Г * О ^ п и у п  У, іЛ/ . /у у а +
66 З а  ТМ №к> 0 ,  Р  ШсхРа ІМ/)УОО%И*С(
67 <г <Г \ /  ч

68
69

Депутат Сторожинецької міської ради^С горожинецького району, Чернівецької області 
25 квітня 2019 року Баланюк Микола Миколайович

(Підпис )



\  СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 

______  Балінов Дмитро Миколайович________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<со П
РО

Т
И

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік — VV

------ .

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік - ----- - V —

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція) )

— \ і _____ -

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради \ І —■

5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС у 
Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

V — ■— —

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади

-
-—■ \ Г

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

V -

8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки - V I ------



Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- 
інвалідів, політв’язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції

\У — —

10 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради V ~
11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради \ /
12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 

надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної^ 
реформи / — — -

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець / • - —

г 14 Про надання одноразової матеріальної допомоги • / — — —
'4 5 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка — V —

16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення V — —■ —

17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 
у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради - V / ■— -

18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

- — \ / —-

19 Про затвердження звітів про оцінку майна - - \ / —

20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам

— .

У
—

21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 
власність громадянам

—
— \ / .—

22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

—
— \ У ■—

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно 
у власність

~
..—

V/

24 Про замовлення розроблення детальних планів території - \ / — ■

25 Про розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» — - ■ )
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду
- 1 / ....



Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх 
цільового призначення

— — V/ —
J Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових 

будинків на території Сторожинецької міської ради
— V __

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду

- — V7 —
ЗО Про затвердження детальних планів території X —. V
31 Про припинення дії договору оренди землі _ —-

32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок — V —
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки - 1

34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду — — * _-
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам —■ - V —-

36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки — V —-
37 Про передачу земельних ділянок в оренду • — —

38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 
в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

- /
V

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В. — V -—
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам
'— і

V —

41 Про припинення права користування землею V
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування — •—
ч

—

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради — —

44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 
власності водного фонду

—
V

—

45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування

— V
—

46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж -- V
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) — ч —
48 Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду V"- — V —•



1 Іро падання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відведення) 
меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду

,— —

J Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% — -— \ І
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. — ІУ •—
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо надання 

згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам
— — к! —

53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці — \І
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності — ----
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. — 0 -—

56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 
О.Кобилянської, 1 — — \У ----

57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди через 
аукціон — —

\ /
—

58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

— — V / —

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року

— — V
60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік — - чУ
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період
— V

62 І- К  7 о. <ллл ' V ь е>С\' (-•№ А ^ V —- —
63 * ' V Л ~ :: -іСсІ ■ -—
64 і \А£<-? ьО іЛ 'І V /

___ _

65 У  ьи ар и гд -* ’ т ис , -----------  ---------- и — — — —•
66 и — —" -----
67

у*  , .... - _̂_ V'

68
69 --------------------->

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторо^инецького району, Чернівецької області

25 квітня 2019 року Балінов Дмитро Миколайович



\
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

XXX сесія VII скликання
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
__________________________ Божескул Віктор Іванович__________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<т П
РО

Т
И

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік і/

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік
У

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція) V

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради і /
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС у 
Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

і

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади у

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно — піщаної суміші місцевого 
значення»

\[V

8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки V



і 1»

г

10

ііро чагнерджешія Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- 
іііішлідії», політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції

1
1 Іро внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради ґ

11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 
освіти Сторожинецької міської ради /

12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

У

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець і //

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги V ,
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка і '
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення ч '
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради /
18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 

22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

і /

19 Про затвердження звітів про оцінку майна V
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам
21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 

власність громадянам /
22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам I х

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно 
у власність

і

і-' /
24 Про замовлення розроблення детальних планів території V  " /
25 Про розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» //і ,
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду у



1 Іро чи і исрджсмия проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх 
цільового призначення Iу

28 1 Іро розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових 
будинків на території Сторожинецької міської ради і '

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду /

ЗО Про затвердження детальних планів території і /
31 Про припинення дії договору оренди землі У

32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок Ґ
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки ( / /
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ( /
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
37 Про передачу земельних ділянок в оренду о /
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

/

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В.
. /
V/

40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам

41 Про припинення права користування землею ■ /

42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради / 7
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду V
45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування
46 І Іро затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж
47 І Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) і /
48 1 Іро надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду



і іро падання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відведення) 
меж земельної ділянки з мстою передачі її в оренду /

50 Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% /,/
У /

51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. /

52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо надання 
згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам

53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці V/ ,

54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності /
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. ґ
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1
, /1/

57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди через 
аукціон х/

58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

/

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року у

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період
62
63
64
65
66
67
68 /
69

..............  # ..............
Депутат Сторожинецької міської ради, Сторон^и^ецького району, Чернівецької області 

25 квітня 2019 року  Божескул Віктор Іванович
(ЦіДпис )



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
_________________________ Бойчук Дмитро Олексійович_________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ и

р
со
чо
и
ы
я<(П П

РО
Т

И

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік V

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік /
3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 

територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

а/
4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради і /
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС у 
Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

Н

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади

и
7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 

47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

и
/У

8 Про Програму охорони навколишнього природного ссрсдовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки /



Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- 
іпвалідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції V/

10 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради V
11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради У
12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 

надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

/
13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 

госпітального округу в м.Сторожинець 1/
14 Про надання одноразової матеріальної допомоги (У

15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка V
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення У
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради
У

18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які піддягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

/

19 Про затвердження звітів про оцінку майна 1/
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам
V /

21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 
власність громадянам

V
22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

V
23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно 

у власність

?и /

24 Про замовлення розроблення детальних планів території
25 Про розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» к26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

Оренду
и



Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх 
цільового призначення

V /

28 І Іро розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових 
будинків на території Сторожинецької міської ради і /

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановленім відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду і /

ЗО Про затвердження детальних планів території /
31 Про припинення дії договору оренди землі V
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок V
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки V
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду V
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
37 Про передачу земельних ділянок в оренду \ /

38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 
в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

У

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В. і /
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам ( / р
41 Про припинення права користування землею / '
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування У /

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду 4

45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування , *

У

46 І Іро за твердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) К48 Про надання дозволу па передачу орендованої земельної ділянки в суборенду V



1 Іро падання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відведення) 
меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду

50 Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% и.
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. 1/ ,
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо надання 

згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам \/
53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці /і
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності V'
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. V
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1 V
57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди через 

аукціон V
58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

V
59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 

перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року
60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік //
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період У
62
63
64
65
66
67
68
69

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожи^ецького району, Чернівецької області

25 квітня 2019 року С у / л ^ 7 Бойчук Дмитро Олексійович
(Підпис )



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
____________________ Войцеховський Олександр Францович____________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<т П
РО

Т
И

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік и

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік V
3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 

територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

V
4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради ч /
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
С торожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС у 
Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади \ /

7 1 Іро внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

1/
8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 

територіальної громади на 2019 -2020 роки V



ііро затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- 
інвалідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції

V

10 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради V

11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 
освіти Сторожинецької міської ради V

12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи V

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець V

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги 1/
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка V
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення V/
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради V
18

"і 9
20

21

22

23

Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

у

Про затвердження звітів про оцінку майна V
1 Іро затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
нат урі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам V
1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 
власність громадянам V
І Іро надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

V
І Іро надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно 
у власність V/

24 Про замовлення розроблення детальних планів території V
25 Про розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго»

ґ
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду V ЛА ц 
1

ї



і Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх 
цільового призначення іУ

_.Л Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових 
будинків на території Сторожинецької міської ради 1/

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановленім відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду V/

ЗО Про затвердження детальних планів території V
31 Про припинення дії договору оренди землі V
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок V /
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки V/
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду У л
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам т 1
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки \/ #
37 Про передачу земельних ділянок в оренду
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

1 /
/

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В. V
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам V/
41 1 Іро припинення права користування землею ч/
42 І Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування V
43 І Іро внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради V
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду V
45 І Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування V 4
46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж V47 І Іро за твердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу)
48 1 Іро падання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду V*



1 Іро надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відведення) 
меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду У о Р

-.0 Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% V ' Н - ^лг^.
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д.
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо надання 

згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам V7
53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці V /
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності V
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. к у
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1 V

57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди через 
аукціон V

/

58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

V
59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 

перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року \ /

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік V
61 Про інформацію щодо реагування па депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період V
М —

62
63
64

V
V /

65
^77 '  ' ■ -

66 V /  . , . „ \
67 1 /
68 іГ І

69 \ І \
Депутат Сторожинецької міської раді 

25 квітня 2019 року

і;тор(ржиі|[ецького району, Чернівецької області

Войцеховський Олександр Францович



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області

Войцицький Станіслав Леопольдович_____________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ И

<РО П
РО

Т
И

У
ТР

И
М

А
В

С
Я «

ио
«=3о
І-н
Ы
д

0

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік 1 V

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік
/-

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

- ґ -

4
г>

Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради ч~
Про затвердженім Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС у 
Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

і

І
6

7

Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади і V

Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

+
/

і
8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 

територіальної громади на 2019 -2020 роки
Г і



іро затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- 
іпвалідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції

ч -

10 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради Г
11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради +
12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 

надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

f

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець 1-

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги ■tL
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка У1-
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення Ч-
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради ^ Г
18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 

22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

4 -

19 Про затвердження звітів про оцінку майна •+І - У  ‘ '
і ' • г гі ір  • ••• • . -ті ']•' ір г р -;: ч; г: б<. доплатно у епість громадянам і
21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 

власність громадянам
22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно 
у власність

24 Про замовлення розроблення детальних планів території
25 Про розгляд клопотання AT «Черні вціобленерго» \
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду <



,ро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх 
цільового призначення

*н Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових 
будинків на території Сторожинецької міської ради

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду

ЗО Про затвердження детальних планів території \
31 Про припинення дії договору оренди землі \
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам \
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
37 Про передачу земельних ділянок в оренду /

38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 
в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В.
4 і\

■і

42

;;окуме:ітаці:і із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
...... т-.'і: ч" 'зошг.атл V с :  ,":.::у сумісну '’..масність громадянам

П*' г . 'п 'РГ1''. ' і‘Нотування землею 
і » і

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

4 " »

'' Про і!■-’ _е: і  :■ .*н , ;о окремих ріпі :пь сесії Сторожинецької міської ради 1

о __  і у ..;............. _______ ...................г .,;аі г; ..;л оцінці зе:::: :::)] ділянки дсрмсавної
власності водного фонду

1

/
45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування
46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу)
48 Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду 1



,ро надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відведення) 
меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду

/

(
.*0 Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1%
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д.
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо надання 

згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам \
53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В.
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1 \
57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди через 

аукціон
58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік
'  1

І

62
63

•' — •••о.т.м ....р ” тт......і ---- ’. т чзтуггм. і”о г.ттссстті па попередні!! сесії міської ради та у
!С сеСІПНИМ ПСпіи І

64 1
65

-----
г

б;>
67
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69

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області 

25 квітня 2019 року Войцицький Станіслав Леопольдович



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
_______________________ Гаврилюк Микола Пилипович________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

< П
РО

Т
И

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік

1

— —

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік
- -

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція) і

V /

і / ■ ■“

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради*» V -
«£•

5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС у 
Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки |  $ У

Г ■

—
к

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади V

/;•

Л і

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші |  місцевого 
значення» ^

/

У/
/

ХачА»*"-

$;■ • — у

8 Про о Програму охорони навколишнього природного середовища^ Сторожинецької | |  об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки * V а



0

Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- 
інвалідів, ііолітв'язпів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції

, /
—

10 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради - - —,
11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради и —
—

12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

’ /  
и

- —

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець V / . . . -

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги V - - -
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка -

Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення - -

© Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 
у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради і / — — -

18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

- —

19 Про затвердження звітів про оцінку майна - ~ 1 *

20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам ■/ *- - -

21 Прр затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 
власність громадянам

\ / — —■ ■

22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації % із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

\ /
/

- —

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно 
у власність і •7 — —г

24 Про замовлення розроблення детальних планів території 1 >■ —• —

25 Про розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» ’І» і / • р - —- • ■—
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду
/ — ----



у : .... -

1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх 
цільового призначення

*
__

‘ 28 Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових 
будинків на території Сторожинецької міської ради Ьґ - —

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду У

— — -—
ЗО Про затвердження детальних планів території — —
31 Про припинення дії договору оренди землі СУ .--- __ _

32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок - — —
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки /• ■ — — —
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду - — —
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам I у ' -■ - —

36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки І У — — —
37 Про передачу земельних ділянок в оренду . ^ — —
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

'/" - — —

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В. ІУ --- — —-
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам! (У
-- — —

41 Про припинення права користування землею |У .— — —
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування / — —

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради У — _ —
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду і / - —

45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування

■-ч — -

46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж <■ *;• -- / —.. — —
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) - — —
48 Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду — —



1 Іро надання дозволу па розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відведення) 
меж земельної ділянки з метрю передачі її в оренду

У
У

50 Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% с /
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. v '
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо надання 

згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам
1 /

53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності U
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. гУ
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1
57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди через 

аукціон
58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність На земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року

/■
. y

/
-

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік -y - -
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період — —

62 (  /А к'с^с/Сі. і/сХ:' ̂  < £ " ' X. , ;ЛС=» - і -'Т — - -
63 / ” У*  ̂  ̂ *

( / / / .?  &  / У /  ‘H '■pÿ ——̂ •-•.-f?—
64 •— - —

65 f  ' ‘ ■- s i . s
66 і
67 і-г
68 " і
69 f

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторони песького району, Чернівецької області V;

25 квітня 2019 року 'аSi-rY Гаврилюк Микола Пилипович



х 1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх 
цільового призначення_______________________________________________________________________________

7*-ЇН Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових 
будинків на території Сторожинецької міської ради____________________________________________________

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду___________________________________________________

ЗО Про затвердження детальних планів території У
31 Про припинення дії договору оренди землі а/
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки і /
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам________________________________________________________________________________ і /
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки ./

37 Про передачу земельних ділянок в оренду
К

38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 
в натурі на місцевості
та виділення їх громадянам___________________________________________________________________________

У39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В.
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам__________________
41 Про припинення права користування землею
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду_____________________________________________________________________________
45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування________________________________________________________________________________________
46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж

ТІ47

48
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу)
Іро надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

О собистий л и сто к  голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
____________________________Д еліцой  М и к о л а  А ртем ович___________________________

.м
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
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1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік /

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 1//

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція) /

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради
у

5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС у 
Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

/
6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 

бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади У ґ

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

і /

/

8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької і  об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки 1/



*

Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- 
інвалідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції 1 /

10 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради V /
11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради у
12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 

надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець і /

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги 1 /
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка у
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення к

✓

17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 
у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради

V

і /

-

18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

. —

19 Про затвердження звітів про оцінку майна І И
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам і /
21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 

власність громадянам / /
22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

і /

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно 
у власність ьХ

24 Про замовлення розроблення детальних планів території ч /
25 Про розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» і V х
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду



1 Іро надання дозволу па розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (підведення) 
меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду

*0 Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% і /
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д.
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо надання 

згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам И
/

53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності і /
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В.
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1
57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди через 

аукціон \ ґ
58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га /

—

59 Про затвердження рекомендацій постійно']}' комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планувайня Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року і /

/

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік У
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період і  /
62 Iі Су

—■
63
64

. . . .

65
66
67
68
69

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області

25 квітня 2019 року
(Підпис )

Деліцой Микола Артемович



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
___________________________ Івасюк Петро Троянович___________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
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1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік 1

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік V
3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 

територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

■7

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради
—ц------

5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС у 
Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

V

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади V

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

V

8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки V



Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх 
цільового призначення

и

28 Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових 
будинків на території Сторожинецької міської ради У

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду

ЗО Про затвердження детальних планів території
31 Про припинення дії договору оренди землі
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
37 Про передачу земельних ділянок в оренду
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості
та виділення їх громадянам

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В.
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам
41 Про припинення права користування землею
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду
|

45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування іі

46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу)
48 Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду



/ Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відведення) 
меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду

50 Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1%
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д.
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо надання 

згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам
53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В.
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1
57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди через 

аукціон
58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
’’''^''•'ктттгчог^ ’г іп т ,р-',чтія Сторожинецької міської ради від ..10" квітня 2019 року --------

:) 1 Іро \і,ч ілікопапня окремих програм за 2018 рік_
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період
/

62
63
64
65
66
67
68
69

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області

25 квітня 2019 року х у  , Івасюк Петро Троянович
(П ідпис) /



10
11

12

Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- 
інвалідів, нолітв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції І

1 Іро внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради
1 Іро затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 
освіти Сторожинецької міської ради

1

І Іро звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

\/
ІЗ Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 

госпітального округу в м.Сторожинець

(
V

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги V'
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка [/
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення V/
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради V
18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 

22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

І-

19 Про затвердження звітів про оцінку майна ! V
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам І-

21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 
власність громадянам

1 '

22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

1/'

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно 
у власність

У

24 Про замовлення розроблення детальних планів території і /
25 Про розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» у
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду у



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької м іської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
_________________________ Ільченко Андрій Степанович_________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

РО П
РО

Т
И

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік 1/

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 1/

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

у/

4 Про за твердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради V

5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС у 
Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

V

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади

у/

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

\ І

8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки У



1 Іро затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- 
інвалідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції \)

10 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради \У
11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради
ЇУ

12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

\ )

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець

V

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги V
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка V
16 Про падання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення V
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради V
18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 

22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

19 Про затвердження звітів про оцінку майна і V'
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам ь
21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 

власність громадянам V

22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

V

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно 
у власність V

24 Про замовлення розроблення детальних планів території V
25 Про розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» и
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду У

/• ї



1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх 
цільового призначення

і/

28 Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових 
будинків на території Сторожинецької міської ради 1/

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду V

ЗО Про затвердження детальних планів території у
31 Про припинення дії договору оренди землі V
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок У
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки ч
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду V
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам 1/
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки /

V
37 Про передачу земельних ділянок в оренду 1/
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

V/

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В. у
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам у
41 Про припинення права користування землею \/
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради 'и
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду ІУ
45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування и
46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж V
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) V
48 Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду



1 Іро надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відведення) 
меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду У

50 Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% и
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. і/
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо надання 

згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам і/
53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності V
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. V
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1 V

57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди через 
аукціон

у

58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

\і
59 1 Іро затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 

перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року и

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік V/
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період V
62
63
64
65
66
67
68
69

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області 

25 квітня 2019 року Ільченко Андрій Степанович
(Підпис )



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Сторожинецький міський голова Сторожинецького району Чернівецької області 

 __________________________  Карлійчук Микола Миколайович_____________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

< П
РО

ТИ

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецьког о району Чернівецької області на 2019 рік

1 /
2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік

і /
3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 

територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

і /

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради і /
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

і /

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади і /

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

і /

8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки У

9 Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей-



^ИПілідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції

10 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради
11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради 1 /
12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 

надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

1/

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець V /

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги ( /
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка \ /
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення і /
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради 1/
18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 

22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

і /

19 Про затвердження звітів про оцінку майна і/
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам і /

21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 
власність громадянам /

22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

1 /

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність V

24 Про замовлення розроблення детальних планів території [/
25 Про розгляд клопотання AT «Чернівціобленерго» V
26 І Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду \ /

27 І Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх V/



.„п.оиого призначення
І Іро розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 
житлових будинків на території Сторожинецької міської ради___________________________________________

29

ЗО

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду___________________________________________________
Про затвердження детальних планів території ( /

31 Про припинення дії договору оренди землі і /
32
33

~34~

Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок
Про надання згоди на продаж земельної ділянки
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду

35

36

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 
власність громадянам_____
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки \ /

37 Про передачу земельних ділянок в оренду
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості
га виділення їх громадянам___________________________________________________________________________

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В.
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам___________________
41 Про припинення права користування землею А/
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради \У
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду ______________________________________________________________________
45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування  ____________________________________________________________________________
46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) І /
48 Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду і /



і кінній дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
III Іііі-депия) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду________________________________________
Іро розі ляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1%

НІ
52

І Іро розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д.
Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 
надання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам________________________

53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці І//

Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності54
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В.
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1 ______________________________________________
57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 

через аукціон________________________________________________________________________________________
58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

\ /

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року_______________________

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період__________________________________________________________________________________
62
63
64
65
66

67
68
69

Сторожинецький міський голова, Сторожинецького району, Чернівецької області 

25 квітня 2019 року \ \ Л лааи— Карлі йчук Микола Миколайович
(П ідпис)



№

2

3

4
5

(}

7

N

9

СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 

___________________________Кривко Іван Миколайович________________

Порядок денний

Про внесення змін до Програми соціально-економічного 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік

розвитку Сторожинецької міської ради

1 Іро внесення змін до міського бюджету на 2019 рік

1 Іро встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)______________________________________________________________________________________

Іро затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради
І Іро затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки______________________________
Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади___________________________________
І Іро внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»
Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької 
і ери торіальної громади на 2019 -2020 роки______________________________________________

об’єднаної

Іро затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей-
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-іалідін, політв'язпів-реііресоваїїих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції

✓ 1 Іро внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради у

и

у

11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 
освіти Сторожинецької міської ради

12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельпих сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги

1 /15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення і ґ '
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКІ1 «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради
18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 

22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

1 /

------
19 І Іро затвердження звітів про оцінку майна
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам и

21 І Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 
власність громадянам и

22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

1 ^

23 Про падання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність ! /

24 І Іро замовлення розроблення детальних планів території ІУ
25 І Іро розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» и
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду ! /

27 1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх /У



^глі.овоі'о призначення І /
* Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 

житлових будинків на території Сторожинецької міської ради і /
29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду іУ
ЗО Про затвердження детальних планів території і '
31 Про припинення дії договору оренди землі и
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок и
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки ІУ
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 1■
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам и

36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки и
37 Про передачу земельних ділянок в оренду о
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

и

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В. А
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам и
41 Про припинення права користування землею и
42 І Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду
і ^

45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування

46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж ї х
47 І Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) і /
48 Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду і /



•
-|)о надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відведення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду У
л і Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1%

и
51 Про розгляд клопотання приватного підпріи мства “1 Іідгір'я Авто’' та заяви гр. Бойко В.Д. І '
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 

надання згоди па передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам и
53 Про розгляд клопотання КГВ м.Чернівці А
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності / -
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. А
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобиляпської, 1
57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 

через аукціон и
58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року и -

—

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік І У
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період и
62
63
64
65
66
67
68
69

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області

25 квітня 2019 року Кривко Іван Миколайович
/  Щ и п н е)



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
________________________ Кричка Наталя Володимирівна_______________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

Г
О

Л
О

С
У

В
А

В

<го П
Р

О
Т

И

У
Т

Р
И

М
А

В
С

Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік /

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік

3 1 Іро встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади га затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

у
/

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради V

5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу га контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

У

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади

у

7 1 Іро внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

У
/

8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки /

9 Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- \ /



.мііліДІі». політв'ячніи-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
пОУднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції

—

1 Іро внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради •у
11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради
У

-------
12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 

надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

/
13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 

госпітального округу в м.Сторожинець / /
14 Про надання одноразової матеріальної допомоги ■У
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка V
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення V
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомог о майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради V /
18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 

22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

/
/

19 Про затвердження звітів про оцінку майна у
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам
V

21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 
власність громадянам V/

22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

У
/

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність

, /
/

24 Про замовлення розроблення детальних планів території >/
25 Про розгляд клопотання AT «Чернівціобленерго» V /
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду Ю 0 -> VI f ї х

27 Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх У



ОЛі.оиого призначення
Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 
житлових будинків на території Сторожинецької міської ради

і /

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду

ЗО Про затвердження детальних планів території
31 Про припинення дії договору оренди землі
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок V/
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки /
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду \/

35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 
власність громадянам ч у л б б а , / і&(0^1

У

36 Про затвердження техні^йої документації із зешеустрою щодо гюділу земельної ділянки V/
37 * І Іро передачу земельних ділянок в оренду \ /
38 І Іро затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

/

39 І Іро розгляд заяви Бойчука Г.В. V7/
40 І Іро затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі па місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам
/

41 І Іро припинення права користування землею V/
42 І Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування /

43 * І Іро внесення ЗМІН ДО окремих рішень сесії Сторожинецької МІСЬКОЇ ради -7 -р и. ( /* V
44 І Іро затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду
/

45 І Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування /

46 І Іро затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж \ /
47 І Іро за твердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) /

4И І Іро надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду /



<Іро надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки з метою передачі ї ї  в оренду V

-  - -
.-() Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% V /
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. і /

52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 
надання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам V

/

53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці \ /

54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності і /

55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. і /

56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 
О.Кобилянської, 1

/
V

5 7 . Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 
через аукціон у

58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

і /

59

7»()
61

62
63

1 Іро затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспект ивного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року у
І Іро хід виконання окремих програм за 2018 рік і /

Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 
між сесійний період /
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64 V
65
66
67
68 
69
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Депутат Сторожинецької міської ради,/Сторожинецького району, Чернівецької області

25 квітня 2019 року   Кричка Наталя Володимирівна
ідпис )



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
______________________ Кудельницький Микола Петрович_____________________

.Мі
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

і

<т П
РО

ТИ

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік і /

2 І Іро внесення змін до міського бюджету на 2019 рік
1/

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об'єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

1/

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради </
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу га контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

1/

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади

У

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

І/

Н Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки !/
1 Іро затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- V



інвалідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції____________________________________ і /
1 Іро внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради і/
Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 
освіти Сторожинецької міської ради___________________________________________________________________ І/

12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи_____________________________________________________________________________________________

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець________________________________________________________________

і /

/
14
15
16

Про надання одноразової матеріальної допомоги V
Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка
Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення і /

17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває
у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради__________________  Vх

18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

19 І І Іро затвердження звітів про оцінку майна
V

20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам___________________________________

21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у
власність громадянам________________________________________________________________________________
І Іро надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам_______________________________________________________________________________

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
безоплатно у власність_______________________________________________________________________________

22

24 Про замовлення розроблення детальних планів території

і /

7 ”

І /

ІГ

25 Про розгляд клопотання AT «Чернівціобленерго» К
26 І Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в

________оренду______________________________________________________________________________________________
27 І Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх

1 /



...... %'«' * 4 І І ' І 1« МІ І І

цільового призначення (У
Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 
житлових будинків па території Сгорожинецької міської ради 1 /

/ ) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду 1 /

зо 1 Іро затвердження детальних планів території \У
31 І Іро припинення дії договору оренди землі У
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок ] /
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки У
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки к
37 Про передачу земельних ділянок в оренду і /
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

У

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В. V
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам і /

41 Про припинення права користування землею V
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування /

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради У
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду /

45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування V

46 І Іро затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж 1/
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) и
48 1 Іро надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду V



Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду________________________________________ 6^

Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% и
Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. и '

52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 
надання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам________________________

53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці У
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності У
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. У
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1 І/
57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 

через аукціон___________________________________________________________ і /
58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

і /

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року_______________________ І /

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік ІУ
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період_____________________________________________ _____________ У
62
63
64
65
66

67
68

69

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області 

25 квітня 2019 року Кудельницький Микола Петрович
(Підпис )



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
_____________________________ Кусяк Ігор Іванович____________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<го П
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ТИ

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік і/

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік
(J

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

і/

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради 1/
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

• /

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади і /

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

/

8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки і /

9 Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей-



інвалідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції ✓

10 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради У
11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради
і /

12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

/

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець

і /

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги \У
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка ! /
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення 1/
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКГІ «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради с/
18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 

22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

</

19 Про затвердження звітів про оцінку майна і /
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам tr
21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 

власність громадянам ù'

22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

! /

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність

у

24 Про замовлення розроблення детальних планів території ї /
25 Про розгляд клопотання AT «Чернівціобленерго» &
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду і /
27 Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх «у



цільового призначення (/

Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 
житлових будинків на території Сторожинецької міської ради

[/

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду / /

ЗО Про затвердження детальних планів території У
31 Про припинення дії договору оренди землі V
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок V
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки і/

34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду !/

35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 
власність громадянам \/

36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
37 Про передачу земельних ділянок в оренду
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

і /

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В.
(У

40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам і /

41 Про припинення права користування землею і /
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування С/

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради 1 /

44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 
власності водного фонду /

45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування V

46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж V

47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу)
ь

48 Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду і /



1 Іро надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду

и

50 Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% і /
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. ІУ'
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 

надання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам
у

53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці !У
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності ІУ
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. У
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1 V

57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 
через аукціон ( /

58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

1 /

/
59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 

перспективного планування Сторожипецької міської ради від „10" квітня 2019 року
/

60 1 Іро хід виконання окремих програм за 2018 рік
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період
62 Г/  Ї(?УУ. су ? ; іУ'
63
64 і /
65 Уґ'УУ-^’ у? ■«——_ ьУ'
66 '  і  - <- ^уу У ' '  . 

/--Є-Є-Л с_ 7  /  '5' і ^  *7 С./-»?. У? ^ СУ
67

' ' '  '  ■ '  / /
68 у у

69 /  /? і
Депутат Сторожи неп ької міської ради, Стор  ̂

25 квітня 2019 року

^І^сого району, Чернівецької області 

Кусяк Ігор Іванович
1ІІС )/



С Т О Р О Ж И Н Е Ц Ь К А  М ІС Ь К А  РАДА  
X X X  сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
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1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік V

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік • /

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

і
ґ

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» па 2019-2023 роки

і

;
6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 

бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади і '
7

8 

9

Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

7

Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки
Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- [ /



.лідів, іюлітв'язнів-репресованих, учасників бойових дій га чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції /
1 Іро внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради V

11 1 Іро затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 
освіти Сторожинецької міської ради У

12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

V

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець і '

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги V
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка 1/
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення ь
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради V
18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 

22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

!/У

19 Про затвердження звітів про оцінку майна 1 '20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам Ґ

21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 
власність громадянам У

22

23

24
25
26

27

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

|/
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність і/
1 Іро замовлення розроблення детальних планів території ґ
І Іро розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго»
1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 
оренду & 'Щ-ві-ї і м
1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх V



іьової о призначення
Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 
житлових будинків на території Сторожинецької міської ради Ч

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду У

ЗО 1 Іро затвердження детальних планів території І '
31 Про припинення дії договору оренди землі V
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок и
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки

//
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду и
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки

У
37 І Іро передачу земельних ділянок в оренду V
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

У

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В.
У

40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам V

41 Про припинення права користування землею /
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування і/

43 І Іро внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради
/

44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 
власності водного фонду 1

45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування 1/

46 І Іро затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж
и

47 І Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) V
48 1 Іро надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду ґ



,/о падання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(підведення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду )
1 Іро розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% і'

51
52

53

1 Іро розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. / '
Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 
падання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам і /

Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці /
54 і/ Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності и
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. і /

56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 
О.Кобилянської, 1 V

57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 
через аукціон Г

58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

Ґ

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року \Гі/

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік У
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період ( /
62
63
64
65
66
67
68
69

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторсюкинецького району, Чернівецької області

25 квітня 2019 року /  Малованюк Орест Орестович
^  (ІЇІДіїїІС)



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Секретар Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<го П
РО

ТИ

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік V'

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження 1 Іоложення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

І/ '

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради 1/
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

V/

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

\1
8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 

територіальної громади на 2019 -2020 роки \І

9 Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей-



/
уівалідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції
І Іро внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради V

11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 
освіти Сторожинецької міської ради 1/

12 Про звернення депут ат ів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

V/

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець V’

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги V/
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка V/
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення V
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради V
18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 

22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

V
19 Про затвердження звітів про оцінку майна \ і
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам V
21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 

власність громадянам V
22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам V

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність V

24 Про замовлення розроблення детальних планів території V
25 Про розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» \/
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду V
27 Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх



,<лі.оиоі о призначення
, Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 

жит лових будинків на території Сторожинецької міської ради V
ґ29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевост і та передачу її в оренду V
ЗО Про затвердження легальних планів території ■у
31 Про припинення дії договору оренди землі V
32 Про передачу безоплат но у власність земельних ділянок V
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки V
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду V
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам V/
36 Про затвердження технічної документації із землеуст рою щодо поділу земельної ділянки V
37 Про передачу земельних ділянок в оренду V
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

Я
39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В. V
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам V
41 Про припинення права користування землею V
42 Про затвердження проекгів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради м
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду V/
45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування V
46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж у,
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) V
48 Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду V



0
і

,ф<> палання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду V
Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% V

51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. V
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 

надання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам V
53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці V
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності \J
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. г

V

56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 
О.Кобилянської, 1 V'

57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 
через аукціон V

58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га V

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року V

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік V/
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період
■J

62
63
64
65
66
67
68 /
69 /

------------------------------------------------------------------- / -------------------------------------------
Секретар Сторожинецької міської ради, p ro оожинецького району, Чернівецької області 
25 квітня 2019 року ^  '■_____  Матейчук Ігор Григорович

(Підпис )



\
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

XXX сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
_______________________ Мосоровчан Володимир Іванович____________________

№
Порядок денний

Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік

ГОЛОСУВАЛИ

<со

З
но
с

о?
им
<

яСц
н

/

2

т

Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік (У

Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинсцькій міській раді 
(нова редакція)______________________________________________________________________________________

С /

4

т
Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради
Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки______________________________

б/

6

У

Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади___________________________________ £/

Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

6/

8

_

Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької 
територіальної громади на 2019 -2020 роки______________________________________________

об’єднаної
С/

Іро затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей-

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В



. іідііі, поліїв'язпів-рспресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
(»(»'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції і /

1 Іро внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради
Il Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради У

12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

і /

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець і /

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги ( /
15 1 Іро надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка і /
16 1 Іро надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення (У
17 1 Іро закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради ( /
18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 

22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

( /

19 Про затвердження звітів про оцінку майна L/
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам У

21 І Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 
власність громадянам

і /

22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

і/

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність У

24 Про замовлення розроблення детальних планів території ІУ
25 1 Іро розгляд клопотання AT «Чернівціобленерго» У
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду (У

27 Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх ✓



,іі,(того призначення У
Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 
житлових будинків на території Сторожинецької міської ради

і /

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду

ЗО Про затвердження детальних планів території і
31 Про припинення дії договору оренди землі У
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок У
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки У
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду У
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам у
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (У
37 Про передачу земельних ділянок в оренду У
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

б /

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В. ( /
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам У
41 Про припинення права користування землею с /
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування У

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради іУ
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду (У

45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування У

46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж (У
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) У
48 Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду У



(/0  падання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду у
Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% 0/

51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто’’ та заяви гр. Бойко В.Д. СУ
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 

надання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам У
53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці У
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності У
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. У
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1 У

57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 
через аукціон су

58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

У

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року СУ

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік СУ
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесеггі на попередігій сесії міської ради та у 

між сесійний період
6 /

62
63
64
65
66
67
68
69

. . . ____ ____________________________ А-----------------------------------------------------------------------------

Депутат Сторожинецької міської ради, Стореркинецької о району, Чернівецької області
У / /  '/У  У25 квітня 2019 року ОМ і)/'- ; Мосоровчан Володимир Іванович



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
_________________________Оленюк Анатолій Вікторович________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<РО П
РО

ТИ

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік /

2 1 Іро внесення змін до міського бюджету на 2019 рік У
3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 

територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сгорожинецькій міській раді 
(нова редакція)

/

4 1 Іро затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради і /
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

/і
У

6 І Іро затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади У

7 1 Іро внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року №
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого
значення»

8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної У
територіальної громади на 2019 -2020 роки

9 1 Іро затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- ч /



і Г

12

7 з

14

15

16
17

18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

^йалідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції \[
Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради у
І Іро затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 
освіти Ст орожинецької міської ради V
1 Іро звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
падання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

\/
Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець м
І Іро надання одноразової матеріальної допомоги V/
І Іро надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка V/
І Іро надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення V/
1 Іро закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 
у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради V /
Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

і /

Про затвердження звітів про оцінку майна V/'
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам С '

1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 
власність громадянам /
1 Іро надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

V

І Іро надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність

І /

І Іро замовлення розроблення детальних планів території V
1 Іро розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» ч/
1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 
оренду
1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх /



хгльового призначення ч /
Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 
житлових будинків на території Сторожинецької міської ради V /

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду V

ЗО І Іро затвердження детальних планів території і /
ЗІ І Іро припинення дії договору оренди землі \ /
32 І Іро передачу безоплатно у власність земельних ділянок \ /
33 1 Іро надання згоди на продаж земельної ділянки \ /
34 І Іро надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду \ /
35 1 Іро падання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам V
36 1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки \ /
37 І Іро передачу земельних ділянок в оренду \ /
38 І Іро затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

V

39 І Іро розгляд заяви Бойчука Г.В. V
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам V
41 Про припинення права користування землею \ /
42 І Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування \ /

43 І Іро внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради ЧУ
44 І Іро затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду \ /
45 1 Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування \ /

46 І Іро затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж \ /
47 І Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) и

48 1 Іро надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду \J



ііро надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду V

50 Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% ч /
V '

у

V/
/

51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д.
52 ГІро повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 

падання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам
V

і /

53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності
55 1 Іро розгляд заяви Богатир Т.В.
56

~57

"58

Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 
О.Кобилянської, 1
І Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 
через аукціон V
Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

V

59

60

1 Іро затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспект ивного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року V
І Іро хід виконання окремих програм за 2018 рік V

61 1 Іро інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 
між сесійний період Ч/

62
63
64
65
66

- - - - -

67
68

--
69

Д еп утат  С торож и н ец ько ї м ісько ї ради, С торож и 
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нецмїОго району, Ч ер н івец ьк о ї області
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СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
_________________________Орендович Віктор Романович________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

2 П
РО

ТИ

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік V — — —

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік
і / — - —

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади га затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

V - _ -

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради V - — ■—

'5 ' Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

V — — -

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади V — _ —

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

1/ — - —

8

9

Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки 'V 4~~ — —.

Про шїнерджешін Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- V - - —



«
ггївалідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції

1Ü Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради . \/ —
— —

11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 
освіти Сторожинецької міської ради ч/ — —

12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

\J —- — -

13 V Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець \ / ~ — —

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги V - — —
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка \ / — '— —
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення V ■— —
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради V — - —

18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

(/ —

19 Про затвердження звітів про оцінку майна у — - —
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам - о » __

21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 
власність громадянам

V — —

22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам V b* lÿ=-"

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність —' ^  —

24 Про замовлення розроблення детальних планів території j --
25 Про розгляд клопотання AT «Чернівціобленерго» V -_____ — —
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду 1/ — - •—

27 1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх V — —



цільового призначення і/ - — ■—
л 1 Іро розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 

житлових будинків на території Сторожинецької міської ради і/ -— -

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду 1/ — -

ЗО Про затвердження детальних планів території —
31 Про припинення дії договору оренди землі V/ — —
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок V — —
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки — — —
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам V — - -

36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки [у - -
37 Про передачу земельних ділянок в оренду

1/ _ — -
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

V — -

39 І Іро розгляд заяви Бойчука Г.В. V _- — —
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам і/ — — —

41 І Іро припинення права користування землею \г _ — -
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування V — — —

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради \ґ — -
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду і/ ■— - —

45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування у — —

46 І Іро затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж і / — - —
47 1 Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) у --- — ~
48 1 Іро надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду V/ —



а
lipo надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду 's/ — — —

50 Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% V - — —

51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. С/ — —

52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 
надання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам — —■ — V

53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці \J — — ■-
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. V — — —
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1 V — — —

57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 
через аукціон \ / — - -

58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

V — — —

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року V — —

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік V" — — -—
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період ІГ — — —

62
63
64
65
66
67
68
69

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторогкинецькох^-району, Чернівецької області
/ішс * —>

25 квітня 2019 року у  Орендович Віктор Романович
' (ПідтТис)



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожипсцької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області

_______Попович Микола Григорович________________________

Порядок денний
№

ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<РО П
РО

ТИ

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Мри внесення «мін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожипсцької міської ради 
( іорожіїнеці.коіо району Чернівецької області на 2019 рік J

2 1 Ір*і і і ікч'єння змін до міського бюджету на 2019 рік
V

} Мри їй піношіення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
Н'|іііімріииі.іюї громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді
(ІНШІЇ ptMIIMÜH)

4 1 Ірії »твердження 1 Іоложення про м іськи й  екологічний фонд Сторожинецької міської ради і/
5 При »твердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

інОмії'н ііініі щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
( иіріі/Міііеш.кої державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
\ Ч грі 11 ік і іі.к і П області «1 Іартнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

и

0 111 їм »твердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
Оимжг і мої ефери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади

J
7 1 |ри иііееепііи змій до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 

І / ( І  ,ЧІ| К «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
• ІІН'ИІІІІМ»

-J

N 111»«і ІІроіраму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
її рнімріїніміої громади на 2019 -2020 роки

\і
При »твердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- Ü



иілідін, політв'язнів-рспресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції У

1 Іро внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради ■J

11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 
освіти Сторожинецької міської ради

12 1 Іро звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

13 1 Іро стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець

к

14 1 Іро надання одноразової матеріальної допомоги 0
15 1 Іро падання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка У

l(> 1 Іро надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення J
17 1 Іро »«кріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради
у

ІН Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у ?0ІК році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

1/

И 1 Іро ип иердження звітів про оцінку майна У/
20 Про ш і иердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

шнурі ші місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам (/

21 Про пі і иердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 
ініігіі і і ' іі . громадянам

0

22 Про ішдіпшм дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(нідноилеіиіи) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
> iiiiiu nk'i ь громадянам

V/

23 Про іііі;иіміїй дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
14' іоіілін по у власність

21 Про іпмоилеїшя розроблення детальних планів території V
25 1 Іро роп ляд клопотання AT «Чернівціобленерго» V/
20 1 Іро ні і иердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

opt'11/iy
27 1 Іро ції иердження проект ів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх



...того призначення
Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 
житлових будинків на території Сторожинецької міської ради
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу ї ї  в оренду

-

1 Іро затвердження детальних планів території 1/

1 Іро припинення дії договору оренди землі V
1 Іро передачу безоплатно у власність земельних ділянок V

1 Іро падання згоди на продаж земельної ділянки \/

1 Іро палання дозволу па розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ч
1 Іро палання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 
млосність іромадянам

'V

1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки V

1 Іро передачу земельних ділянок в оренду
1 Іро затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 
и шпурі на місцевості 
ні виділення їх громадянам

V

1 Іро розгляд заяви Ьойчука Г.В. V

Про »твердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
шнурі ми місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам V,

1 Іро припинення права користування землею V/

Про іиімердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 
оОі луї оііуііііпня будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

V

1 Іро ініееення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради V

Про іиімерджеппя технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 
И'ІШ'ІНН'ІІ водного фонду

V

Про ішліншм дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
корт іуиішня
1 Іро іітіордження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж V

1 Іро шімсрдження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) к /

----------

1 Іро нидінні» дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду V



,/0 надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду

•У

1 Іро розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% J

51 Про розгляд клопотання приват ного підприємст ва “Підг ір’я Авто” та заяви гр. Бойко ЕЗ.Д. ■■и

52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 
надання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам

и

53 Про розгляд клопотання К1 і 1 і м.Чернівці V
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності V/
55

~56

57

5Н

5*>

6»

61

62

63

64

65 

(>6 

67 

6Н 

6'»

1 Іро розі ляд заяви Богатир Т.В. \У
Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 
( ).КоС>иляпської, 1

1/

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 
через аукціон

ч/

1 Іро розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
«смольних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7124510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

и

1 Іро чаї вердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспек і іншого планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року

С/

Про хід виконання окремих програм за 2018 рік У

1 Іро інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 
між соеіііїшй період

и

/11 /

Депутат Сторожинецької міської ради, С то^ ж и^ец^вго району, Чернівецької області

25 квітня 2019 року (ПГ Ч Попович Микола Григорович
Ідпідгиге)



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
_______________________ Пресяжнюк Борис Миколайович______________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

< П
РО

ТИ

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік

(/
'

2 1 Іро внесення змін до міського бюджету на 2019 рік

3 1 Іро встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція) і/

4 1 Іро затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради и
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

( У

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади І/

7 1 Іро внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
•17-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
іішчснпя» [ у

N Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
іерн іоріальної громади на 2019 -2020 роки ІУ

•) Про іаівердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей-



,дін, полії в'язнів-репресованих, учасників бойових дііі іа чорнобильців Сторожипецької міської 
.» єднаної територіальної громади па 2018-2019 роки в повій редакції 

1 Іро внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради (У
il Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради и
12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 

надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

ІУ'

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець іУ

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги У
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка У
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення ІУ
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради
1S

19
20

21

22

23

24
25
26

27

1 Іро скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»
І Іро зат вердження звітів про оцінку майна У

1 Іро затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам 1 /
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 
власність громадянам У
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

у
\

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок^ 
безоплатно у;власність j y \  у V
1 Іро замовлення розроблення детальних планів території
І Іро розгляд клопотання AT «Чернівціобленерго»
1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 
оренду
1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх



.»ПОІ О 11Р11іII11Ч01111VI
і Іро розгляд шин громадян, бажаючих отримати чсмсльпі ділянки для будівництва індинідуалі.них 
житлових будинків на території Сторожинецької міської ради

I і) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду

зо Про затвердження детальних планів території
31 Про припинення дії договору оренди землі
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
37 Про передачу земельних ділянок в оренду
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

39 І Іро розгляд заяви Бойчука Г.В.
4« Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі па місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам
41 1 Іро припинення права користування землею
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

43 1 Іро внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради
44 1 Іро затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду
45 1 Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування і '
46 1 Іро затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж
47 1 Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу)
48 1 Іро падання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду



,ю надання дозволу па розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду

./ Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1%
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д.
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 

надання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам
53 Про розгляд клопотання КНВ м.Чернівці
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В.
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1
57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 

через аукціон
58

59

Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га
Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року

60
61

62
63
64
65
66
67
68 
69

1 Іро хід виконання окремих програм за 2018 рік
Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 
між сесійний період

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області 

25 квітня 2019 року Пресяжнюк Борис Миколайович
(Підпис )
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9

С Т О Р О Ж И Ш  Ї І І . к  \  МІСЬКА РАДА 
XXX січім N11 її« ішсіішш

( Н'оПисі їїII мм'їмії мі іім у міниш
Депутат Сторожинецької міської рими І іиріч  пін иііНН о рийону Чернівецької області 

_________________________________  Г іи і  і іо і і  >11 «Iti І «мі|іі IYiiiiii  __________________________

Про внесення змін до Програми соціально-економічнім н 
Сгорожинецького району Чернівецької област і іш 201 pli>

| імн*н іи  < іорімоіноці.кої міської ради

Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік

Про встановлення розміру Ставки ТурИСТИЧІЮГО ІІНіру ИМ і і | і і і і н | і | |  І ІнрнФНННІІ'НН мін.ми мП'ї пинии 
територіальної громади та затвердження Положения при Н|<ш ііИііИ іМ||* і < »мрійній» ііі.ИІІ м і і і .кііі ри/іі
(нова редакція)____________________________
Про затвердження Положення про міський екологічнії!! фон і • імцжиніИ імчі» міі і.ми рими
Про затвердження Комплексної програми створеним іниііииміині ІМІ<І*М їй мни рішім ні доіріімншімм 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдсіу ііідіїрінмі їм \і НІІНМ, ирінш ііпіІІІ, СІ Д, фііичпих осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожіїїи ні инм >Мрмії'іііімм іолоипого уііріінліппя ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробут* т і МІ | *1 ЧІМ роми __
Про затвердження Концепції та Положення про іинрннн н<і ним нн Н'ми енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територій'ІІ.ІНи І|ІНЧМ ІН ________________
Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької мі» іінм рими VII і кликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одпорачониІІ ниПІр ірмиІМНо піщаної суміші місцевого 
значення»
Про Програму охорони навколишнього природної н и|м.і|ііиішиі Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки __________________________

Іро затвердження Програми фінансової підтримки і ромігп і.иіч орі пнішцій ветеранів, інвалідів, дітей-
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10

14
15
16

24
25
26

"27

інвалідів, політв'язнів-репресованих. учасників ОоІІпми ІІН (»і ЧирнпОнний» Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2 0 1S-2C) І роки м нпиІИ |»* 'ММІІІ ______________________
Про внесення змін до штатних розписів закладі» mill ill МИ »Mil  |»»'ІН

11 Про затвердження Положення про преміювання мн/ііім ННІІІНН ніііпОм І» закладів загальної середньої 
освіти Сторожинецької міської ради _______________________

12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ри пі ЧцнНі» ні.ни нО цн її щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканням Мнінчнм НіММ * Гі у »м'изку з проведенням медичної 
реформи____________ _________________  ________________________

13 Про стан реформування КНП „Сторожипеці-кп ЦІ'Н їй * пні ні цінники до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинень _________________________
Про надання одноразової матеріал ьної допомої и
Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.( 'пірнанні ні ІіН м
Про надання дозволу на реконструкцію мереж »уличині н ні МИ и ній

17 Про закріплення на праві господарського віданим нсрунімнін чиНнн їй 71 Іч11 «Міські ринки», що перебуває 
у власності територіальної громади м.Сторожи нош, и ні пОі і • • <|м • ні и і Н*к«>і міської ради_________________

18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії ( ін|»н » »ін» і»і,»ні| мін.мії ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік оГЛкіім мнч\їм нині » п» іінсгі, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діммі.ніі іі< »нмііишіпі комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації'» ________________

19 І Іро затвердження звітів про оцінку майна
20 Про затвердження технічних документацій із землі'Уі цінін  і іИНн і» іііііоклсння меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у клінііі» н і р н Ч і Н н н н м  ____________________________________

21 Про затвердження проектів землеустрою щодо »ідмічнінн» » Мг Н.іпи міиннок та їх безоплатну передачу у 
власність громадянам_____________________  ____________________________

22 Про надання дозволу на виготовлення технічної ним чнимпІІ І» ісмлеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (ни місім »їм її) і мі інін передачі їх безоплатно 
у власність громадянам__________________ =___________________________

23 Про надання дозволу на розроблення простім и'мниі і|»нн ііимо підведення земельних ділянок 
безоплатно у власність_________________  __________________________

Іро замовлення розроблення детальних плані» тернінріі
Про розгляд клопотання АТ «Чернівціоблепсрго»
Про затвердження проектів землеустрою щодо нідис/ігніні її ічІННіН* ііі ніпок з подальшою передачею їх в 
оренду________________________________  ____________________________

Іро затвердження проектів землеустрою ЩОДО ІМІІІІІ ІІІ'ІМИІНІН ІІІїН (НІІ'ІІ’ІІІІЯ земельних ділянок та зміну їх
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цільового призначення 1 /
л(і Про розгляд заяв громадян, бажаючих оіримнін имі >)ММ «(інмин пін Оудіиництва індивідуальних 

житлових будинків на території Сторожшіеці.кої мі« мни |Н 'ІМ 1/
29 Про затвердження технічної документації іч чемлі'м фмін ЩіЩи Ні піітН'Нііііи підновлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості та передачу її н орічм> і /
ЗО Про затвердження детальних планів території (X
31 Про припинення дії договору оренди землі у
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ліниннй \/
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки V
34 Про надання дозволу на розроблення проектіи чоМ'Н'М фіни ними ні'ітмії'ннн чемельних ділянок в оренду
35 Про надання згоди на розроблення проекту чсмлеугі|иіім ціп їм ніішнтііім іемельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам -{у у

36 Про затвердження технічної документації із чемлеуі іріим кім їм ін м іі\ и'Мелмюї ділянки
А

{ /
37 Про передачу земельних ділянок в оренду
38 Про затвердження технічних документацій із чомлоус фіші і||>4" ні ііинжиепни меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
га виділення їх громадянам

і

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В.
40 Про затвердження технічних документацій із чемним фіни мім їм ні іііншілсмня меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплат но у спілі.и\ і >, м|і їм » ми іііі н> іромадянам
41 Про припинення права користування землею V
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо ніднеміїнні н мі н.ннч /іілмпок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади пі міі ні нши » мчммрії/іуншіїїя [ґ
43 Про внесення змін до окремих рішень сесії С'торожши'іімиїІ МІІ І.М И  |ПНІН і/
44 Про затвердження технічної документації по нормиіиніїІІІ і | іммініііИ піііпці земельної ділянки державної 

власності водного фонду і /
45 Про надання дозволу на розроблення проекту чемлоуі'фіни мини ніінн'ііспия земельної ділянки у постійне 

користування
46 І Іро затвердження звітів про експертну грошову оцінку и м» '»|(ііні мі пінок пі їх продаж я47 І Іро затвердження проекту землеустрою щодо відмоленим I I і Мі ІМНІІ і 11 і і м І і кті у власність (шляхом викупу) {/
48 І Іро надання дозволу на передачу орендованої чсмолі.ипі ІІ ІИММ* • ' '  \ Порсн.ду V



50
51

53
54
55

60

62
63
64
65
66

67
68

69

Про надання дозволу на розроблення технічної д о и мічіінпії її іемлеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки з метою передачі її и пргниу __
Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної 1‘ІІІІІМІ III ІІ|НЧІІіу И'МОЛІ.НИХ ділянок з 3% до 1%
Про розгляд клопотання приватного підприємства “І ііді Ір'н \і*мГ ш піннії і р. Ьоііко М.Д.

52 Про повторний розгляд листів Головного управління її р>м »'пмміи іру у Чернівецькій облаеіі щодо 
надання згоди на передачу земельних ділянок бечонлн і по \ и іін ні« 11, і риміиінпіім
Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці
Про надання згоди на прийняття у комунальну власним. и'м*мімш- ііімінн« н'ржииііої илисноііі
Про розгляд заяви Богатир Т.В.

56 Про Замовлення Проекту Землеустрою ЩОДО ИІДНСДІЧІІМІ І» »11 ІМІІІІ ІІ-ІМІІИІ II М ( ІІіріІ/МІІІГІІІ. імі пул
О.Кобилянської, 1

57 Про затвердження проекту землеустрою щодо НІДНІ'ДіЧІІІИ И Мі ІМІІІІ II ІМІІМІ ІІН ИИІНП*' ІІ|ІІІМІІІІ< V нрі'іі Ції
через аукціон______________________________

58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу пп роїриімі мій нрні мін н м и м Ірит ними ні ції' н міім 
земельних ділянок безоплатно у власність нп н м» іміііі 'Н імнні і іш нн іриннм номером
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії і іініііін имі іі.мм  ̂ ні mm ин Os іііпіііінінн ні
перспективного планування Сторожинецької міської рили ні і Ш" »«НІМІМ 'П ідри й
Іро хід виконання окремих програм за 2018 рік

61 1 Іро ін ф о р м а ц ію  щ о д о  р еагуванн я  на д еп утатськ і чиниш піп ніін и і і  їм Ниці рі ІНІІІ і и  її міі і.міі ри пі пі у
м іж  с е с ій н и й  п е р іо д _______________________________

І /

\ /
(/

\

[

Депутат Сторожинецької міської рплн, < ні|іи*ж|імчп.Коі о  району, Чернівецької області

25 квітня 2019 року  ̂ /  Равлюк Лідія Георгіївна
Чт іМіііи * ' ^



СТОРОЖИНЕЦЬКЛ МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосу на и и и
Депу тат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької област і 
_______________________ Сумарюк Григорій Миколайович______________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<го П
РО

ТИ

і
У

ТР
И

М
А

В
С

Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької област і на 2019 рік іУ

2 1 Іро внесення змін до міського бюджету на 2019 рік ІУ
3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 

територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

(У

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради с /
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій. СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

СУ -

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади L'У

7 І Іро внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання під 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

1 /

8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
ісриторіальної громади на 2019 -2020 роки

/

У ...
‘) 1 Іро затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей-



політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
^ііаиої територіальної громади па 201 8-201 роки в новій редакції

и

Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради і /
і і Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожипсцької міської ради а /
12 Про звернення депутатів Сторожипсцької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 

надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

С/

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги 1/
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка Су
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення 1 /
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради і /

18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

У

19 Про затвердження звітів про оцінку майна 0
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам < /
21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 

власність громадянам і /
22

23

24
25
26

27

І Іро надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам ь /

1 Іро надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність і /
І Іро замовлення розроблення детальних планів території іУ
1 Іро розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» у
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 
оренду

(У
1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх

( /



^^тГризначення
^<Г"розгляд чаяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 
житлових будинків на території Сторожинецької міської ради 1 /

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду 1 /

ЗО Про затвердження детальних планів території О '
31 Про припинення дії договору оренди землі (У
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок

Г/
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки ІУ
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду І /
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам 1 /
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки и
37 Про передачу земельних ділянок в оренду і /
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

ь У

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В. О
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам и
41 Про припинення права користування землею \ /
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1 /

43 1 Іро внесення змін до окремих рішень сесії С торожинецької міської ради у
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду 1 /
45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування І У
46 1 Іро затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж і /
47 1 Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) У
48 1 Іро надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду і /



„аііня дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
ведення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду

£У

1 іро розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% О
і

51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д.
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 

надання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам
С У

53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці іУ
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності У
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. и* у '

56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 
О.Кобилянської, 1

І У

57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 
через аукціон и /

58 І Іро розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року У

60 І Іро хід виконання окремих програм за 2018 рік (У
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період ( У
62
63
64
65

7)6
67
68 
69

Депутат Сторожинецької міської ради, Ст^Грожинецького району, Чернівецької області 

25 квітня 2019 року X  Сумарюк Григорій Миколайович
Гідпис )



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької област і 
___________________________Торський Петро Іванович

.Nii
Порндок ДСІІІІІІЙ ГОЛОСУВЛЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

с(Г) П
РО

ТИ

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік V

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік
V

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об'єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

V

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

V

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади ч /

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

\ /

8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки чУ

9 Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей-



.івалідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції V

,10 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради V
11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради ч /

у/
12

13

Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочиеелмшх сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи
І Іро стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець V /

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги ч /
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка ч /
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення V
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради ч /
18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 

22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

> /

19 Про затвердження звітів про оцінку майна \ /
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам V
21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 

власність громадянам V /
22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам \ /

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність \ /

24 Про замовлення розроблення детальних планів території }/
25 І Іро розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» V
26 І Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду ч /
27 І Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх



цільового призначення
Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 
житлових будинків на території Сторожинецької міської ради Ч/

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду ч /

ЗО Про затвердження детальних планів території ч/
31 Про припинення дії договору оренди землі V/
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок \ /
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки V/

34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 1 /
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам О
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки ч/
37 Про передачу земельних ділянок в оренду ч /
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

J

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В. У
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам ч/
41 Про припинення права користування землею V/
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування V

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради J
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду \ /
45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування V

46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж V
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) V
48 І Іро надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду ч /



Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду \ /

50 Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1%
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Лвго” та заяви гр. Ьойко В.Д. ч/

■ —
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгсокадастру у Чернівецькій області щодо 

надання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам V/
53 Про розгляд клопотання КНВ м.Чернівці
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності V/
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. V
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1 V
57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 

через аукціон V

58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

✓

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року V

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік V
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період \ /
62
63 V
64 с - о  ^ * " 7  : ^ Ли> ^ у
65

■ .....
V  /‘А г ’ *2+0 — V

66 - 7 І2-С-Г Г- ^ С і Ал/ /Я . \ /
67
68
69

Депутат Сторожинецької міської ради, Ст^рожинецького району, Чернівецької області 

25 квітня 2019 року _, Торський Петро Іванович



СТОРОЖИНЕЦЫСА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
_________________________ Триколіч Олег Анатолійович________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л
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В

А
В

<ео П
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ТИ

У
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И
М

А
В

С
Я

1

2

3

4
5

Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік 1 /

Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік

Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про гуристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)
І Іро затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради і
Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

/

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади і

7 Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

і

8 Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки і

Л
9 Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- 1



А
*

'інвалідів, полі1тв'язпів-рспресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції

10 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради /
11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 

освіти Сторожинецької міської ради С'
12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 

надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи L--

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець У

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги ІУ
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка /

16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення /

17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 
у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради

f /  
/ /

18 1 Іро скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

S
19 І Іро затвердження звітів про оцінку майна //
20 1 Іро затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам А
21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 

власність громадянам (//

22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

/ '

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність />

/

24 І Іро замовлення розроблення детальних планів території У,
25 Про розгляд клопотання AT «Чернівціобленерго» /
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду і//

27 Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх У

І .. І



цільового призначення
-<> Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 

житлових будинків на території Сторожинецької міської ради
29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду

У
X

ЗО Про затвердження детальних планів території І у
У

31 Про припинення дії договору оренди землі и
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 1/
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки 1 /
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам ' ! /
36 1 Іро зат вердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки і /  АУ
37 1 Іро передачу земельних ділянок в оренду
38 І Іро зат вердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в пагурі на місцевості 
га виділення їх громадянам

/У

39 1 Іро розгляд заяви Бойчука Г.В. у
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам
/

У

41 І Іро припинення права користування землею у
42 І Іро зат вердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування
У

/
43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради У

44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 
власності водного фонду / /

45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування

46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж У
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) /У
48 Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду У



lipo надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(підведення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду

'

5«
51
52

53
54
55
56

57

58

1 Іро розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% ї/
1 Іро розі ляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. іУ
Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 
падання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам ^0 у
1 Іро розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці /У'
1 Іро надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності А '
1 Іро розгляд заяви Богатир Т.В.
1 Іро замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 
О.Кобилянської, 1
1 Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 
через аукціон 1 / '

Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

/
59 І Іро затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 

перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року / /

60 І Іро хід виконання окремих програм за 2018 рік
61 І Іро інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період І /
62
63
64
65
66
67
68
69

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожи нецького району, Чернівецької області

25 квітня 2019 року Триколіч Олег Анатолійович



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
______________________ Чернивська Тамара Костянтинівна________ -___________

№
Порядок ДСІІІІІІЙ ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
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1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік і /

2 І Іро внесення змін до міського бюджету на 2019 рік
1/

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція)

і /

4 1 Іро затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради
5 1 Іро затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції С торожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

/ /

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної т ериторіальної громади і /

7 1 Іро внесення змін до рішення XV сесії С торожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

[ /

S Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки 1-

9 Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей-



.»плідів, політв'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції
1 Іро внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради ( /

11 Про затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 
освіти Сторожинецької міської ради (У

12 Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

у

13 Про стан реформування КНП „Сторожинсцька 11,141” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець и

14 Про надання одноразової матеріальної дономої и У
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка V
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення г -
17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 

у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради
1 '  у

18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

У

19 1 Іро затвердження звітів про оцінку майна У
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безонла і по у власність громадянам у
21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 

власність громадянам і /

22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

У

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність 1/

24 Про замовлення розроблення детальних планів території 1 /
25 Про розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» У
26 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 

оренду У
27 І Іро затвердження проектів землеус трою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх [/



0

.«льового призначення
Про розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 
житлових будинків на території Сторожинецької міської ради

і

1

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості га передачу її в оренду 1

ЗО Про затвердження детальних планів території /-
31 Про припинення дії договору оренди землі І '

32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок ! '
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки [ -
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду

и

35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 
власність громадянам

ї '

36 Про затвердження технічної документ ації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки і/
37 Про передачу земельних ділянок в оренду ІУ
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

и

39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В. і /
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам V
41 Про припинення права користування землею ( /
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування
І/

43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради 1 /
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду і /

45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування

46 Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж //
47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу)
48 Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду і'



, іро надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду / •

.1« Про розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% І '
51 Про розгляд клопотання приватного підприємства “1 Іідгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. / ■'
52 Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 

надання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам и

53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці І/
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності { '
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. ■

56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 
О.Кобилянської, 1

у

57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 
через аукціон у

58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

У
59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 

перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року у

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік у
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період У
62 < 4 ^ ( 4 ^  гЧсЛ/'Г \ f l c l 7 "
63 І /
64
65 <1п С? $  (  І4 \Л (  Л ( и п ї ІҐ
66 у  ̂ /Ц,'$ 0 \(л'і'гхМ С-Ксх и^7 ^
67 .......... / у
68
69

Депутат Сто рожи нец ької міської ради, Сторйжинецького району, Чернівецької області

25 квітня 2019 року -'г/™щ Чернявська Тамара Костянтинівна
(Пі/уі^с)



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXX сесія VII скликання 

Особистий листок голосування
Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
___________________________ Штефюк Павло Іванович__________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<гл і П
РО

ТИ

У
ТР

И
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області на 2019 рік

і /

2 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік
( /

3 Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердження Положення про туристичнй збір у Сторожинецькій міській раді 
(нова редакція) 1 /

4 Про затвердження Положення про міський екологічний фонд Сторожинецької міської ради и
5 Про затвердження Комплексної програми створення позитивного іміджу га контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюдету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 
Сторожинецької державної податкової інспекції Сторожинецького управління головного управління ДФС 
у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2019-2023 роки

і /

6 Про затвердження Концепції та Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту 
бюджетної сфери Сторожинецької об’єднаної територіальної громади \ /

7

«

9

Про внесення змін до рішення XV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 
47-15/2018 «Про надання дозволу на одноразовий вибір гравійно -  піщаної суміші місцевого 
значення»

і /

Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької об’єднаної 
територіальної громади на 2019 -2020 роки

V
/

Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей- ÿ



інілітм'язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців Сторожинецької міської 
їй» територіальної громади на 2018-2019 роки в новій редакції V

ініесеппя змін до штатних розписів закладів освіти міської ради У

1
1 ||ііі затвердження Положення про преміювання водіїв шкільних автобусів закладів загальної середньої 
освіти С торожинецької міської ради /

/
Про звернення депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецької області щодо перспективи організації 
надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв'язку з проведенням медичної 
реформи

13 Про стан реформування КНП „Сторожинецька ЦРЛ” та стан підготовки до створення центру Західного 
госпітального округу в м.Сторожинець ¥

14 Про надання одноразової матеріальної допомоги і У
15 Про надання дозволу на ліквідацію бібліотеки м.Сторожинець-Білка \ /
16 Про надання дозволу на реконструкцію мереж вуличного освітлення V

-

17 Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна за ДКП «Міські ринки», що перебуває 
у власності територіальної громади м.Сторожинець в особі Сторожинецької міської ради (У

18 Про скасування рішення XXII (позачергової) сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 274 - 
22/2018 від 05 жовтня 2018 року «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації 
у 2018 році та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
комунального майна, які підлягають приватизації»

су

19 Про затвердження звітів про оцінку майна і /
20 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам /у
21 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх безоплатну передачу у 

власність громадянам у
22 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність ІУ

24 Про замовлення розроблення детальних планів території У
25 1 Іро розгляд клопотання АТ «Чернівціобленерго» /.у
26

~27

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в 
оренду /У
1 Іро затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміну їх



,<> призначення
розгляд заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва індивідуальних 

Лілових будинків на території Сторожинецької міської ради СУ

ф
✓ Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передачу її в оренду У

"
/ Про затвердження детальних планів території У

Г31 Про припинення дії договору оренди землі
32 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок У
33 Про надання згоди на продаж земельної ділянки (У
34 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду У
35 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність громадянам 1/
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки У
37 Про передачу земельних ділянок в оренду і /
38 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних часток (паїв) 

в натурі на місцевості 
та виділення їх громадянам

ІУ
39 Про розгляд заяви Бойчука Г.В.
40 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам СУ
41 Про припинення права користування землею іУ
42 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування (У
43 Про внесення змін до окремих рішень сесії Сторожинецької міської ради у
44 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки державної 

власності водного фонду У
45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування У
46 І Іро затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та їх продаж У
47 1 Іро затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) У
48 1 Іро надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду У



гішішія дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
,1'ДЄІІІІЯ) меж земельної ділянки з метою передачі її в оренду іУ

|)о розгляд заяв про зменшення розміру процентної ставки за оренду земельних ділянок з 3% до 1% ІУ

'
1 Іро розгляд клопотання приватного підприємства “Підгір’я Авто” та заяви гр. Бойко В.Д. і/
Про повторний розгляд листів Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо 
надання згоди на передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадянам ІУ

f 53 Про розгляд клопотання КЕВ м.Чернівці У
54 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності іУ
55 Про розгляд заяви Богатир Т.В. У
56 Про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Сторожинець по вул. 

О.Кобилянської, 1 1/
57 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах продажу оренди 

через аукціон іУ
58 Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0138 площею 12,4125 га

і /

59 Про затвердження рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та 
перспективного планування Сторожинецької міської ради від „10" квітня 2019 року іУ

60 Про хід виконання окремих програм за 2018 рік у
61 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередній сесії міської ради та у 

між сесійний період & У
62
63 (У
64 У
65 У'
66 ІУ
67 (У
68 *
69 у

Депутат Сторожинецької міської ради, Стгорожи^н^ьі^п^^йону, Чернівецької області

25 квітня 2019 року Штефюк Павло Іванович
/  / ' ( П і д п и с )/


