
СТОРОЖ ИНЕЦЬКА М ІСЬКА РАДА  
XXXIII сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинсцької міської ради Сторожинсцького району Чернівецької області
Антонюк Василь Степанович
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1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради
2
3

Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року % 7й
Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції

4 І Іро внесення змін до міського бюджету на 2019 рік
5 1 Іро внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради і -
6 1 Іро надання одноразової матеріальної допомоги г
V 1 Іро влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

+

н Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

Т

9 1 Іро внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для хирчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

10 І Іро надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. ?



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 І '

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

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

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

15 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 
спільну сумісну власність громадянам

Т

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх  громадянину 7"

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду 7“

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду г

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду г

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам *

1-

22 1 Іро затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки 1-
23 1 Іро передачу земельної ділянки в оренду
24 1 Іро замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності
і

25 1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді Г

26 1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп

ї

27 І Іро внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання і-



Сторожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018 г
28 Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 

зміну її цільового призначення г
29 Про замовлення розроблення детального плану території
ЗО Про затвердження детальних планів території
31 Про розгляд заяви Русу О.О. ,
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т.
33 Про затвердження звіту про оцінку майна /
34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування ї
35
36
37
38 *
39
40
41
42 . .• .к.,;. , > . }■ ■ чііЩ&ї
43 %
44

району, Чернівецької області 
Антонюк Василь Степанович

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторржинецького 
05 липня 2019 року іізси

<*1.

II



\ СТОРОЖИНЕЦЬІСА МІСЬКА РАДА  
ХХХШ  сесія VII скликання
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
________________ Балінов Дмитро Миколайович________________
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1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради V / - -—
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року * Г— ...— -----
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції 1 / — —
4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік -—- —
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради V — — .__
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги \ / — -- —

7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради V — — —

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

1 / -— — -—

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

■ V ) —

10 Про надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. -



. іро падання 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/
—

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

- - —і—
13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність V —

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

- -- V - -

15 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 
спільну сумісну власність громадянам

V

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам

V V —
17

І
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх  громадянину —- V ■—

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду

-

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх  в оренду - V —

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду

— V —

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам

— — V
22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки _ —- V
23 Про передачу земельної ділянки в оренду — \У ---

24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 
власності

— — V —

25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді

— — V
‘

26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп —: - V

27 Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання \_



ч торожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018 г- — ч7

*•» 1 Іро затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення

- — V / -

29 Про замовлення розроблення детального плану території Сх - V г 1.
ЗО Про затвердження детальних планів території г~ V
31 Про розгляд заяви Русу О.О. — \У
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т. <Г - .—

33 Про затвердження звіту про оцінку майна ■—
34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування
--

35 /П ... " " " " . .......
і / — —

36 ---- ---- \ / —'
37
38 »
39 -------------
40
41
42
43 »
44

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області 

05 липня 2019 року : • ■ Д ■_________  Балінов Дмитро Миколайович
(Підпис )



СТОРОЖ ИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
XXXIII сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
______  _  Божсскул Віктор Іванович__________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

а П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради і/
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року і/
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції
V

4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік V/
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради \У
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги 1 /
7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

і /

8 Про внесення зміц до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

( /

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

(У



1 Іро надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. \ /Іг11 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 1/

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

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

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

15 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 
спільну сумісну власність громадянам

І /
16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 

передачу у спільну сумісну власність громадянам У
17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 

(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину І/

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду 1/

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду /

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду

/

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам 1Г і

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки У
23 Про передачу земельної ділянки в оренду \ і

V/
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності 7
25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді 1
26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп
уі



28

29

І Іро внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання 
С 'торожинецької міської ради від 2 1.12.2018 року № 415-26/2018
І Іро затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення_____________________________________________________________
Про замовлення розроблення детального плану території

І /

ЗО Про затвердження детальних планів території V,
з і Про розгляд заяви Русу О.О.
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т. У
33 Про затвердження звіту про оцінку майна \/
34

35

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

V
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторож 

05 липня 2019 року

району, Чернівецької області 

Божескул Віктор Іванович



СТОРОЖ ИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ХХХШ  сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<РО П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради ІГ
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року * +-
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції 4-

4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради /
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги 4г
7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

г

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

і~

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

10 Про надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. Г



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 -Н

і
І

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

■ ■

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

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

15 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 
спільну сумісну власність громадянам

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам ■/"

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину 4~

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду +

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам ~ґ

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки
23 Про передачу земельної ділянки в оренду
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності
25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді ї
26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп 1-
27 Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання



Сторожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018
28 Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 

зміну її цільового призначення
29 Про замовлення розроблення детального плану території +
ЗО Про затвердження детальних планів території і
31 Про розгляд заяви Русу О.О.
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т.
33 Про затвердження звіту про оцінку майна
34 Про падання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування
•/—

35 +
36 З с е б и л ч  /Слс&ггЛ&и. ,3 3 , / ¾
37
38
39
40
41
42 ■ %, : \ >»* • • 1 • " Т ■
43
44 ♦

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області 

05 липня 2019 року Бойчук Василь Олексійович
(Підїіис )



СТОРОЖ ИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ХХХПІ сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

а П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року , V
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції
1У

4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік і /V
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради V
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги 1/
7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

V

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

У

10 Про надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. У



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

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

--------
13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність і /

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

15 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 
спільну сумісну власність громадянам V

/

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам Vх

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину У

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду /

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду

V

20 і Про надання ̂ годи на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду

У
21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам
і/

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки /
23 Про передачу земельної ділянки в оренду і /

V

24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 
власності V

25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді У

26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп V

27 Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання V



Сторожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018 1 у
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення І я

29 Про замовлення розроблення детального плану території і я
ЗО Про затвердження детальних планів території
31 Про розгляд заяви Русу О.О. V
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т.
33 Про затвердження звіту про оцінку майна і /
34 ' Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування (У
35 Ро (У .°Р І /
36 п 'З ®

"ГМ/ЧКллл ї АУ Я  . У
37 1 1
38
39
40
41
42
43
44

......  " ■■■ * ' ■

' Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області

05 липня 2019 року • ^ х  ~ Бойчук Дмитро Олексійович
(П ідпис)



СТОРОЖ ИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
XXXIII сесія VII скликання
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
________________________ Бойчук-Щітка Марина Василівна______________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<<*о П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Стор®жинецької міської ради +
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції /
4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 7~
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради 4—
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги £
7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради і

8 Про внесення змін, до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

10 Про надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. 4̂



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

дГ

12 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам 4

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

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

15 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 
спільну сумісну власність громадянам 7

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам * +

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину 4

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду 4

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду 4 -

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду 4

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки і
23 Про передачу земельної ділянки в оренду
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності
25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді +
26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп Д
27 Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання -+■



І Іро падання 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______________________________________________________________________________

-Ґ

12 ГІро затвердження технічних документацій із землеустрою іцодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам___________________ І '

13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність____________________________________________________________________ А

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

15 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 
спільну сумісну власність громадянам_______________________________________________________ *

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам______________________________________________ +

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину________________________________________ І '

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду______________________________________________________________________________________

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду________________________________________________________________________ + -

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду___________________________________________ +

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки д
23 Про передачу земельної ділянки в оренду
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності Д
25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді__________________________ +
26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп_______________________________ д
27 Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання



СТОРОЖИШЩЬКА МІСЬКА РАДА 
XXXНІ сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожипсцького району Чернівецької області

№
Порядок ДСІІІІІІН ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<РО П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року і /
3 •  ̂ • • •• Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції V
4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік V I
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради \ /
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги 1 /
7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

V
8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 

року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму робо ти торгових точок»

[ л л
V " 4

т и

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

V/

10 Про надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. V



/у
Про падання дозволу па виготовлення технічної документації1 іч землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (па місцоііоєіі) а мстою передачі їх безоплатно у 
власність громадянам

V
1 12 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у влисність громадянам V /
13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність V
14 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та їх безоплатну передачу у власність громадинам V/
15 Про надання дозволу на виготовлення технічної докумен тації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевос ті) з ме тою передачі їх безоплатно у 
спільну сумісну власність громадянам

Vу
16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 

передачу у спільну сумісну власність громадянам
17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 

(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину V
18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою ЩОДО відведення земельної ділянки в 

оренду V
19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 

передачею їх в оренду V
20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду V /
21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам ; , V'
22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки V
23 Про передачу земельної ділянки в оренду V
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності 1 /
25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді V
26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп V
27 Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання V / '



/
Сторожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/201X

/
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення ї ї

29 Про замовлення розроблення детального плану території <1/
ЗО Про затвердження детальних планів території її
31 Про розгляд заяви Русу О.О. і / .
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т. її/ ґ

33 Про затвердження звіту про оцінку майна V
34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою ЩОДО відведення земельної ділянки у 

постійне користування / о
35 У  (У . Х>/С \ /
36 /У . / У 2 О?̂2" )

37 / г .....

38

39

40

41

42

43

44 *■

Депутат Сторожинецької міської 

05 липня 2019 року

Чернівецької області

'Ж * /  Войцеховський Олександр Францович
У  у



СТОРОЖИНЕЦЬІСА МІСЬКА РАДА  
ХХХШ  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

<т П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради і/ — -

2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року * і / -— — —

3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції і/ — -

4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік і/ V-
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради </ —

6 Про надання одноразової матеріальної допомоги <У .— ч_.
7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

У
N

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

У -

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

У —

10 Про надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. і /



1 Іро падання 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

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

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

14 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та їх безоплатну передачу у власність громадянам 1/ -■--------

15 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 
спільну сумісну власність громадянам

і / ..------

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам 1/ •с—------- —.

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину

У --------

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду

У -------

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду

, /
<—-

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду У .. —  -

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам ,

У
22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки у' ~--
23 Про передачу земельної ділянки в оренду У
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності У
25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді і /
26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп У -—■—-—..

27 Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання \У



Сторожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018 •
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення

V / -—

29 Про замовлення розроблення детального плану території
ЗО Про затвердження детальних планів території V/, ------ --------

31 Про розгляд заяви Русу О.О. чУ __—----

32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т. і / т-- - -----------

33 Про затвердження звіту про оцінку майна і / ____
34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування "І/ —

35 <2 О  , У
36 ( ,У
37 ...........  ч
38 \
39
40
41
42
43 %
44

п

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області

05 липня 2019 року Гаврилюк Микола Пилипович



СТОРОЖ ИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ХХХШ  сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
'    Грендей Світлана Анатоліївна_________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

а П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції Г '
4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги

7
ЧСа

7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду 1 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

]

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

&€ го ■

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

V -

10 Про надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М.



II
ІІ

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

12 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам 3 ^

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

т

г ? -
14 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та їх безоплатну передачу у власність громадянам д
15 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 
спільну сумісну власність громадянам /к

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам У17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду

і

у
19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 

передачею їх в оренду
и
тА

20 Про надання з/оди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду

] ...

V
21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам * 1ч
22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки
23 Про передачу земельної ділянки в оренду «ух
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності У25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді У

26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп

' ...••

V
27 Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання %

с



Сторожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018
2Н Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 

зміну її цільового призначення_____________________________________________________________
29 Про замовлення розроблення детального плану території
ЗО Про затвердження детальних планів території
31 Про розгляд заяви Русу О.О.
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т.
33 Про затвердження звіту про оцінку майна
34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

постійне користування
У

35
І *

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Депутат Сторожинецької міської ради,Сторожинецького району, Чернівецької області

05 липня 2019 року Грендей Світлана Анатоліївна



СТОРОЖ ИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
XXXIII сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області
____________________________ Ільченко Андрій Степанович

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<т П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради 1/
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року V
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції
1/

4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік V
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради іУ
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги V
7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

У

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

1/

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

у/

10 Про надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. V



Про подання 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/

12 1 Іро затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам 1/

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

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

15 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 
спільну сумісну власність громадянам

У
16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 

передачу у спільну сумісну власність громадянам і /

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх  громадянину V

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду

у

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх  в оренду V

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду V

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам У ,

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки V
23 Про передачу земельної ділянки в оренду V
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності
\/

25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді

/

26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп

\/

27 Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання V



( 'торожмнсцької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018
ІН 1 Іро затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 

зміну її цільового призначення м
2<> Про замовлення розроблення детального плану території У
ЗО Про затвердження детальних планів території V
31 Про розгляд заяви Русу О.О.
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т. і/
33 Про затвердження звіту про оцінку майна /
34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування ІУ
35 О '-уС- ^ Є- ЬлллЛ . у  • V
36 ■гь

і/
37 « о

38
V " . . . . .

39
40
41
42
43 »

44 і. -ЇЇЇ

ґ\ \
Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області 

05 липня 2019 року г ( Ільченко Андрій Степанович
(ПІДII4  )



СТОРОЖ ИИЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ХХХШ  сесія VIі скликання 
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<го П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

4) Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради у»
ф Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року* З #

Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції 3 0

( і Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік &
§ Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради зс<

Про надання одноразової матеріальної допомоги Я '
Ті Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

>

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»
Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

,0 Про надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М.



Г

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

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

3 а

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

&

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

(їв Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину

З з

(18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду

3 СІ

(і?; Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду

3*»

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних діляйок в оренду

3 *

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам 3“

<22* Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки
(¾) Про передачу земельної ділянки в оренду 3 "

Ф Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 
власності 3 *

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді

за

(¾ Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп

3*

ч̂ 27; Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання 3*



Сторожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018

ь 1 Іро затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення

А/ 1У1'
Про замовлення розроблення детального плану території 3<\

(¾) Про затвердження детальних планів території 30
Про розгляд заяви Русу О.О. 30

Про розгляд заяви Федорюка М.Т. 3 3
<зз) Про затвердження звіту про оцінку майна 30
ч #  • Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування
ул

35
36 3 і-' 3^.  х? з а
37
38
39
40
41
42
43
44 *

Депутат Сторожинецької міської ради, Сто|и6жицсцького району, Чернівецької області 

05 липня 2019 року ' 2^* Карлійчук Ілля Васильович
/ (П ідпис)



\  СТОРОЖ ИНЕЦЬКА М ІСЬКА РАДА
XXXIII сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Сторожинецький міський голова Сторожинецького району Чернівецької області 
______  Карлійчук Микола Миколайович____________________

№
Порядок денний

« £ ^  І;кат »*■ ♦

ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

а П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради т
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року і
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції І -
4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік •
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги 1~
7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

і >
8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 

року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок» 1(-

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

- — V . -

10 Про надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. V



у
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

+ -

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

13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність 4 -

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

15 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 
спільну сумісну власність громадянам

1

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам і

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину 1

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду

г—
1

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам *

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки 1
23 Про передачу земельної ділянки в оренду
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності
25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді
26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп
27 Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання



Сторожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018

1
1 Іро затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення ■ г

29 Про замовлення розроблення детального плану території - ґ
ЗО Про затвердження детальних планів території
31 Про розгляд заяви Русу О.О. +
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т. +
33 Про затвердження звіту про оцінку майна
34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування
35
36 +
37
38 »
39
40
41
42
43
44 І- ' "І

Сторожинецький міський голова, Сторожинецького району, Чернівецької області ’

05 липня 2019 року У \ у. і  \ Карлійчук Микола Миколайович
(11 (Підпис) \



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ХХХШ  сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
________________________ Кричка Наталя Володимирівна________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<го П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради и
2 1 іро звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року у
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції V
4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік ✓
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради \ / \
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги і /
7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок» «

і /
р

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

У



1 Іро падання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. \ /
II 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
/

•

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

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

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

і /

15 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 
спільну сумісну власність громадянам

і /
р

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам

/
17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 

(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину V
18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду /
19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 

передачею їх в„оренду
і /

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду І /

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам У

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки ✓____
23 Про передачу земельної ділянки в оренду і /
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності /

25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді ■ /

26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп /



1 1 Іро внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання 
1 Сторожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018 /

28 Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення V /

■

29 Про замовлення розроблення детального плану території V /
ЗО Про затвердження детальних планів території ✓
31 Про розгляд заяви Русу О.О. 1 /
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т. V
33 Про затвердження звіту про оцінку майна
34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування
і /

35 у V
36 , і і * * * . . &
37 О / V
38 *
39
40
41
42
43 ♦
44

О Ж  8» Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області 

05 липня 2019 року   Кричка Наталя Володимирівна
ЦПідпис)



СТОРОЖИНЕЦЬІСА МІСЬКА РАДА 
ХХХШ  сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
______________________ Кудельницький Микола Петрович______________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

т

<т П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради У
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року [У
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції /
4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік і /
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради (У
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги У
7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

1/

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

V

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

і/

10 Про надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. і /



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

V
12 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам
13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність ЇУ -
14 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та їх безоплатну передачу у власність громадянам 1 /
15 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 
спільну сумісну власність громадянам

і /

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам /

17 1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину /

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду і /

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду і /

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду V

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам У

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки А/
23 Про передачу земельної ділянки в оренду и
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності і/
25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді і/
26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп 1/
27 Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання



Сторожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018
, м Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 

зміну її цільового призначення (/
29 Про замовлення розроблення детального плану території \У
ЗО Про затвердження детальних планів території А
3 1 Про розгляд заяви Русу О.О. V
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т.
33 Про затвердження звіту про оцінку майна і /
34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування 1
35 п І-Л Г*7 /3> С? ^ >̂ 0 № <ьГ У
36 ,¾  ^  ? К Л? ИтС” і) , А
3 7 і -------
38

39
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40
—

4 1
42 .¾ ** . • А. * ; К 1 . .

43 Ь  ̂ :.
44 ♦

Депутат Сторожинецької міської ради, СторожЦнецького району, Чернівецької області 

05 липня 2019 року Кудельницький Микола Петрович
(П]доис )



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
XXXI і і 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

2 П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради і /
2

і
Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року с/

3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції і /

4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік С'

5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради /
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги
7' Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

/

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

/

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

! /

10 Про надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. (У



1 Іро падання 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 /

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

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

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

15 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 
спільну сумісну власність громадянам

і /

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам кУ

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину (У

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду і /

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду

і /

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду /

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам

У ,

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки V
23 Про передачу земельної ділянки в оренду и
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності
/

25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді

і/

26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп

і/

27 Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання і /



Сторожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018 б/

1 Іро затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення

29 Про замовлення розроблення детального плану території Ь'
ЗО Про затвердження детальних планів території С-
31 Про розгляд заяви Русу О.О. с
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т. —
33 Про затвердження звіту про оцінку майна с_
34 - Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування
и

35 , ' » » 7 ̂  Т ‘г-- .■СЛаГг'я Л—О '4. ^ ^  ̂  Г У
36 Уі'гя-*-* .С~~ /У, /У
37
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39 1

40
41
42
43
44 ♦

Депутат Сторожинецької міської ради 

05 липня 2019 року

то району, Чернівецької області 

КусякІгор Іванович



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
XXXIII сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
_________________________Маловаиюк Орсст Орсстович________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

З
РЗ
>>о
о
1=3
ои
н
Я<еп П

РО
Т

И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради і /
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року і /
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції V
4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік с
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги
7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

V

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

/

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

/



■і 1 Іро ітдпіпія щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. ■У

12

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

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

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

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

15 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 
спільну сумісну власність громадянам

У
16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 

передачу у спільну сумісну власність громадянам У
17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 

(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину V
18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду V
19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 

передачею їх в оренду V
20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду
1 /  у

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам К 1

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки К — —
23 Про передачу земельної ділянки в оренду У
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності у
25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді ( /
26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп /



1 Іро внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання 
Сторожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018 1'

28 1 Іро затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення у

29 Про замовлення розроблення детального плану території V
ЗО Про затвердження детальних планів території 1/
31 Про розгляд заяви Русу О.О.

ітV .

32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т. :
33 Про затвердження звіту про оцінку майна ■

\

34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування /Р .

У

35 У
36 V /п /л У  Л Ш і У / У
37 * * І/ 1

38 ....... X

39
40
41
42
43
44

Депутат Сторожинецької міської ради, £тор6жинецького району, Чернівецької області

05 липня 2019 року '■и Малованюк Орест Орестович

# г- •; (Підпис )



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
XXXIII сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Секретар Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області
Матейчук Ігор Григорович

№
Порядок денний ..; ,

■ ^  Ля
і У '." м*к;

*

ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<го П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 П р о в н есен н я  зм ін  та д о п о в н ен ь  д о  р егл ам ен ту  С т о р ож и н ец ь к о ї м ісь к о ї р ади 1 /
2 П р о  зв іт  К П  «П аркувальник» за  5 м ісяц ів  2 0 1 9  рок у (У
3 П р о  затв ер дж ен н я  К о м п л ек сн о ї програм и со ц іа л ь н о ї п ідтри м к и  уч асн и к ів  ан ти тер ор и сти ч н ої 

о п ер а ц ії та  ч л ен ів  їх  с ім ей  у  С тор ож и н ец ьк ій  гром аді на 2 0 1 9  рік в н ов ій  р едак ц ії
1/

4 П р о  в н есен н я  зм ін  д о  м ісь к ого  б ю д ж е т у  на 2 0 1 9  рік \ /
5 П р о в н есен н я  зм ін  д о  ш татн и х р о зп и сів  зак л адів  осв іти  м ісь к о ї р ади \ і
6 П р о  надання  о д н о р а зо в о ї м атер іальн ої д о п о м о г и V/
7 П р о влаш тування гр. Я р о в ей  В .І. д о  в ідд іл ен н я  ст ац іон ар н ого  д о г л я д у  * 

тер и тор іал ь н ого  ц ен тр у  со ц іа л ь н о го  обсл угов ув ан н я  (н адан н я  соц іал ь н и х  п о сл у г) С тор ож и н ец ь к о ї 
м ісь к о ї р ади V

8 П р о в н есен н я  зм ін  д о  р іш ен н я  виконавчого к ом іт ету  С т ор ож и н ец ь к о ї м ісь к о ї р ади  в ід  1 1 .0 2 .2 0 1 6  
р ок у  №  7 «П р о  о б м еж ен н я  п р о д а ж у  пива, алк о-гол ьн и х, сл абоал к огол ь н и х  н ап оїв  та  вин  ст о л о в и х  на  
т ер и т о р ії МІСТа СтОРОЖИНЄЦЬ та О бм еж ення р еж и м у  р о б о т и  ТОРГОВИХ ТОЧОК» Г7 С

9
/І

П р о  в н есен н я  зм ін  д о  П ор я дк у  визначення обся гів  п а й о в о ї уч аст і (в н еск у) власників ти м ч асов и х  
с п о р у д  то р гов ел ь н ого , п о б у т о в о го , соц іал ь н о-к ул ь тур н ого  ч и  ін ш о го  п ри зн ач ен н я  для  зд ій сн ен н я  
п ід п р и єм н и ц ь к о ї д ія л ь н ост і, за с о б ів  п ер есу в н о ї д р іб н о -р о зд р іб н о ї т ор гов ел ь н о ї м ер еж і, м айданчиків

і /



для харчування біля стаціонарних закладів ресторапнного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

10 Про надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М.
11 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

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

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

14 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та їх безоплатну передачу у власність громадянам х)

15 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 
спільну сумісну власність громадянам

\ І

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам У

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину УІ

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду \ )

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду \]

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду 1/

*

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

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки
23 Про передачу земельної ділянки в оренду
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності \(
25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді і



1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп і/

<і7 1 Іро внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання 
( ’торожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018 і/

28 1 Іро за твердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення V

29 1 Іро замовлення розроблення детального плану території V
ЗО Про затвердження детальних планів території і /
31 Про розгляд заяви Русу О.О. 1/
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т. Іу
33 Про затвердження звіту про оцінку майна іУ
34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування 1 /

35 бДу с *гл-7 Г*0 1 Л  ^ ^   ̂ о сї (£> <р,С а -<_о О  0й >- V
36 ї)  Є 1Г е С с-О' л с /Г   ̂ огч / —<? ■ -О »■ і
37 <7 /  7
38
39
40
41 *
42
43 »
44

Секретар Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області

05 липня 2019 року / / //_______  Матейчук Ігор Григорович
7 7 д П і д п и с )



СТОРОЖИНЕЦЬКА МГСЬКА РАДА 
ХХХШ  сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області
Попович Микола Григорович________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

5
и
>>о
о
ч
ои
н
я<го П

РО
Т

И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради \/
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року (/
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції
і/

4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік \і
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради V
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги и
7 І Іро влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

9 •

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

і/

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

'/



4 Іро надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карліїїчуку М.М. V
І 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

ч/

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

б

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

ц

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

о

15 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 
спільну сумісну власність громадянам

V

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам

1'

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину

\і

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду

\і

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду

1/

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду

\І

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам

\у

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки V
23 Про передачу земельної ділянки в оренду \ /
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності
ч/

25 .,. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді

V

26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп

О



Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання 
Сі орожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018 V/

! Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 
аміну її цільового призначення_____________________________________________________________

\)

29 Про замовлення розроблення детального плану території ЧУ
ЗО Про затвердження детальних планів території
31 Про розгляд заяви Русу О.О. чу

32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т.
33 Про затвердження звіту про оцінку майна ч/

34

35

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування   ч _ к _ _______________ __________

У

і /
36

-¾
о Д V. О

37

38

39

40

41

42

43

44

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області

05 линші 2019 року Попович Микола Григорович



\
СТОРОЖИНЕЦЬКЛ МІСЬКА РАДА  

XXXIII сесія VII скликання 
Особистий листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
______   Пресяжнюк Борис М иколайович_______________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

а П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

І Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради ' і / /
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року [ /
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції И
4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 1 /
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради 1 /
6 Про надання одроразової матеріальної допомоги и
7 І Іро влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

1 /

Н Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

9 Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

1 /

і



[ 1 Іро надання щ ор іч н о ї та д о д а т к о в о ї в ідп устк и  м іськ ом у голові К арлійчуку М .М . І 7
11 П ро надання д о зв о л у  на виготовлення т ех н іч н о ї д о к у м ен т а ц ії із  зем л еу ст р о ю  щ од о  встановлення  

(в ідн ов л ен н я ) м еж  зем ел ь н и х  ділянок  в натурі (н а  м ісц ев о ст і) з м сто ю  п ер едач і їх  б езо п л а т н о  у 
власн ість  гром адянам

У
12 П р о затв ер дж ен н я  т ех н іч н и х  д о к у м ен т а ц ій  із зем л е у ст р о ю  щ о д о  встановлення м еж  зем ел ьн и х  

ділянок в натурі на місцевості та передачу їх безоплатно у власність громадянам
і

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

14

15

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

1
16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 

передачу у спільну сумісну власність громадянам
V

17

18 

1*)

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину У
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
О ренду 1/
І Іро затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
і ісрсдачею їх в оренду і /

2(1 І Іро надання згрди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду V

21 І Іро надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам ь

22 1 Іро затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки \У
23 1 Іро передачу земельної ділянки в оренду
24 1 Іро замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної

І І І І І І С І І О С Т І V

25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді - • /

26 1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп і /



і 1 Іро внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання 
Сторожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018 V

28 Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення б

29 Про замовлення розроблення детального плану території і/
ЗО Про затвердження детальних планів території [ /
31 Про розгляд заяви Русу О.О. X
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т. \ /
33 Про затвердження звіту про оцінку майна и
34 1 Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування і /
35 3  ^  ^  я .  уҐ З  X  ^ хУ
36 Г /
37 %
38

39

40

41

42

43 ♦

44

Депутат Сторожинецької міської ради, (Дорожииецького району, Чернівецької області
/уУ

Пресяжнюк Борис Миколайович05 липня 2019 року
(Підпис )



ОТОГОЖШН М|,|,м Ч Ю .К Л  РЛДЛ 
XXXIII п  і 1*1 N II і ЦЛИКіІііпи 
Особи*іМІІ їм* МІН І и шсуіімшія

Депутат Сторожинецької міської ради • ініНІФінв ньнмо району Чернівецької області
І'іІІІЛІОН Ді І ІМ І И»|»і ІЇІІІІИ

№
ІІо|МІД0к /ВІВШИ ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
ЛО

СУ
ВА

В

2 П
РО

ТИ

У
ТР

И
М

А
ВС

Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту <' і * *| •• *-ПНІМШ ми ьк'ої ради
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 201 б року *
3 Про затвердження Комплексної програми сонЬимви НІДфимки учасників антигерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій і ромаді н | І()І1І рік И (іоній редакції &
4 Про внесення змін до міського бюджету на 2010 рік &
5 Про внесення змін до штатних розписів закладім о* ні і м МІИіК*" ради

Р6 Про надання одноразової матеріальної допомоги
7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення « мііі" м.||і| |ц(ц шм лмду

територіального центру соціального обслуговуваній і •• і•нінн•* • оціаиьних послуг) Сторожинецької 
міської ради

<7 7

# 7
8 Про внесення змін до рішення виконавчого комік є, • ЧИСІНІІ*Мін нької міської ради від 11.02.2016 

року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко тими**, пІйПіНкінм тіьних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режим-, |<"0(1|М ||І|М мнич іочок» ¥ і

9 Про внесення змін до Порядку визначення оГняіІв імШіННЇ .........  (внеску) власників тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально куинуріїніф Ми Іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дріпііи |ИМ ірміїин іоргонельпої мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів р* •» і• і• і|Ц^|(1 Іік інідирстпа в утриманні об’єктів^ 
благоустрою населених пунктів на території ( 'т р и  мвьМІНІІМІ МІ' І*М»Ї ради



12

13

14

І прлііічуку М.М.Про надання щ о р іч н о ї та  д о д а т к о в о ї відпустки МІ»
І Іро надання д о зв о л у  на виготовлення технічної • >'<Л 
(в ідн ов л ен н я ) м еж  зем ел ь н и х  Д І Л Я Н О К  В  І І НІ  у  І >1 ( ї м  М І Н І І  

власн ість  гр ом адя нам___
П ро затв ер дж ен н я  техн іч н и х  д ок ум ен тац ії! м <• < м»^Н|ІН*" в в и о  иетш іовлсння м еж  зем ел ьн и х  
д іл я н ок  в натурі на м ісц евост і та передачу ї х  (їоні|| м н и  » м іж  ц|і їм і р о м в д я н а м _________________________

чи  11 землеустрою щ о д о  встановлення  
і ї ї }  і м е т о ю  передачі їх  б езо п л а т н о  у

15

16

17

18

19

20

21

22
23
24

25

26

Про надання дозволу на розроблення проектів м ч  и \ і  Ц І Н Н І  ми |н  МІ ( в е д е н н я  земельних ділянок 
безоплатно у власність
Про затвердження проектів землеустрою щодо ВІДІМЩАННІ 
земельних ділянок та їх безоплатну передачу у міми міі їм ІІМіММЛИНйМ
Про надання дозволу на виготовлення технічної їм «і» \ м* нінмі. •' іемиеустрою іцодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (ми міі їм ЙЙІІП • мною передачі їх безоплатно у 
спільну сумісну власність громадянам
Про затвердження проекту землеустрою ЩОДО мі шви іі|||и  іммміміїої ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам _____________________
Про затвердження технічної документації із земіїеуі »|Щм| )||імм їм іи н о в л е п п я  меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх г р о м а д я н и н у  ___ __________

Про надання дозволу на розроблення проекту м 'М і|и ууі| ІІ|0  ін ім щ  п ід в е д е н н я  земельної ділянки в 
оренду___________________________  _______________
Про затвердження проектів землеустрою щодо мі питимії "і м'мсиміих ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду______________
Про надання згоди на розроблення проек ту земіи\уеі)»і»м) НОНІ" підведення 
земельних ділянок в оренду_________
Про надання згоди на розроблення проекту іемім'умі|МіЦ НЩн Підведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянки
Про затвердження технічної документації по і ю ц м и і і і м н Ц  Д і и п і і і і і і і  о ц і н ц і  земельної ділянки
Про передачу земельної ділянки в оренду
Про замовлення технічної документації із з с м л е у і  і|и»мі " Ч і іи і  Ц н и ін у  з е м е л ь н о ї  ділянки комунальної 
власності
Про затвердження технічної документації із земимуз ч " і і м  ||циіо їм пііювлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) ( ’ю р  >   ч и _____
Про затвердження технічної документації із земпеуі ірміН |||ііщ< їм і иіюинешія меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на )) ИІІНУН __________

3

£

%

§
о.

%

&

я
Ьп

І
іл .

І



А
29
ЗО
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

І Іро внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII емнММН 
Сторожинецької міської ради від 21.1 2.2018 року N11 11ЮІ 
Про затвердження проекту землеус трою щодо імінм ні н ні 
зміну її цільового призначення
Про замовлення розроблення детального плішу и’рмінрИ
Про затвердження детальних планів території
Про розгляд заяви Русу О.О.
Про розгляд заяви Федорюка М.Т.
Про затвердження звіту про оцінку майна
Про надання дозволу на розроблення проекту іимчи» ПНІ 
постійне користування___

Депутат Сторожинецької міської рюш. І 

05 липня 2019 року '3піп



НІН
і і і н і  ї ї ім ' і с і п і я  зем ельно ї  д ілянки  та

ї ї

>

Шило міднедення земельної ділянки у

¥
& -

И хс/

ІННІІІ. району, Чернівецької області

№ Равлюк Лідія Георгіївна



СТОРОЖИИЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ХХХШ  сесія УІІ скликання 
Особистий листок голосування 

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
_______________________ Сумарюк Григорій Миколайович_______________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<т П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року ,
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції
1^'

4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік (У
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги /

7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

с

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

і /

9

1(1

Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоус трою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

і /
і ■ ' щ V. '

І Іро надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М.



| . ф о  падання д о зв о л у  па ви готовл ен н я  т е х н іч н о ї д о к у м ен т а ц ії із зем л еу ст р о ю  щ о д о  встановлення  
| (в ідм овл ен н я) м еж  зем ел ь н и х  ділян ок  в натурі (н а  м ісц ев о ст і) з м етою  п ер едач і їх  б езо п л а т н о  у 
| власн ість  гром адянам

і /

1

12

13

П ро затвер дж ен н я  тех н іч н и х  д о к у м ен т а ц ій  із зем л еу ст р о ю  щ о д о  встановлення  м еж  зем ел ьн и х  
д іл я н ок  в натурі на м ісц ев о ст і та п ер едач у  їх  б езо п л а т н о  у власність гром адян ам
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність

У

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

/ У'\ у

15 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 
спільну сумісну власність громадянам

і /

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам

СУ

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину и

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду

и

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду

і /

20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду У

21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам

'{ /

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки У
23 Про передачу земельної ділянки в оренду
24 1 Іро замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності
( /  [У

25

26

27

1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді 1 /

1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп
1 Іро внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання



, Сторожинецької міської ради від 2 1.12.2018 року № А ] 5-26/2018 С
-Л 1 Іро затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 

зміну її цільового призначення
с У

...29 Про замовлення розроблення детального плану території іУ |
ЗО Про затвердження детальних планів території і_^
31 Про розгляд заяви Русу О.О.
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т. и у
33 Про затвердження звіту про оцінку майна ЦУ
34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування 1/
35 \У
36 і /
37 0 О "

38
39
40
41
42 .... ^ У&їА
43 •4 ,--1- Н-
44

Депутат Сторожинецької міської ради, (Дорожинсцького району, Чернівецької області 

05 липня 2019 року "____________ Сумарюк Григорій Миколайович
(Підпис )

1 І . , , . . . . 1  . . • . . і і - - : " -  ■ : . . . . . . .  ■  ■ ■- і  ■: Г і .



\  СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ХХХ Ш  сесія УІ1 скликання 
Особистий листок голосування 

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області
Чернявська Тамара Костянтинівна

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ

НЕ
 

ГО
Л

О
С

У
В

А
В

<т П
РО

Т
И

У
Т

РИ
М

А
В

С
Я

1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради і ґ
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року у
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції У
4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік А
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради У
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги У
7 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

У <

8 т Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на 
території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок»

V '

$:■ і-
У  \:ч.

9

\ ■ ‘І’ і -

Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

V
л



1 Іро падання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. У
1 1 Іро падання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

V

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

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

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

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

г
Г

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам

\ (' 
V17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 

(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину V
18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду /
19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 

передачею їх в оренду
20 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду (/-
21 Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам г-
22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки к 4 - •' -V
23 Про передачу земельної ділянки в оренду
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності іґ
25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді > - * ; !
у І:

26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп і/

■



і Іро внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання 
Сторожинецької міської ради від 21.12.2018 року № 415-26/2018 (X

28 Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення і/

29 Про замовлення розроблення детального плану території V
ЗО Про затвердження детальних планів території V
31 Про розгляд заяви Русу О.О. V
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т.
33 Про затвердження звіту про оцінку майна V
34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування
( /

35 і У
36 (/
37 *  / %
38
39
40
41
42
43 ♦

44

Депутат Сторожинецької міської ради, Сторожинецького району, Чернівецької області 

05 липня 2019 року > Чернявська Тамара КостянтинівнаІ/
, (П ід п и с)



СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
XXXIН сесія VII скликання 
О собистії листок голосування

Депутат Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області 
___________________________ НІтефюк Павло Іванович___________________________

№
Порядок денний ГОЛОСУВАЛИ
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1 Про внесення змін та доповнень до регламенту Сторожинецької міської ради /
2 Про звіт КП «Паркувальник» за 5 місяців 2019 року 1/
3 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей у Сторожинецькій громаді на 2019 рік в новій редакції
1/

4 Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік /
5 Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти міської ради у
6 Про надання одноразової матеріальної допомоги V
74 Про влаштування гр. Яровей В.І. до відділення стаціонарного догляду

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сторожинецької 
міської ради

1/
8

і -

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.02.2016 
року № 7 «Про обмеження продажу пива, алко-гольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових на• •• * • ” у-~\ .—* »території міста Сторожинець та обмеження режиму роботи торгових точок» Й : і ■ Й 1

9

■ V'.' - •

Про внесення змін до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів рестораннного господарства в утриманні об’єктів 
благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради

і /
\ : ♦ і .V *

10 Про надання щорічної та додаткової відпустки міському голові Карлійчуку М.М. V



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

/

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

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

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

15 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 
спільну сумісну власність громадянам

/ /

16 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та її безоплатну 
передачу у спільну сумісну власність громадянам /

17 1 Іро затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної часток 
(паїв) в натурі на місцевості та виділення їх громадянину 1 /

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду ІУ

19 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду » ,і і /

20 і Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду ( /

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

22 Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки /
23 Про передачу земельної ділянки в оренду . ■ *  ̂ , < ( / і ‘Vі
24 Про замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності
25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сторожинецькій міській раді ч у і / » '.і ' ' V % -
26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості та надання згоди на її викуп і /
27 Про внесення змін до п.2 рішення XXVI сесії VII скликання

...

\ /



Сторожинецької міської ради під 21.12.201 8 року № А 15-26/2018
28 Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та 

зміну її цільового призначення і /
29 Про замовлення розроблення детального плану території с /
ЗО Про затвердження детальних планів території [ /
31 Про розгляд заяви Русу О.О. У
32 Про розгляд заяви Федорюка М.Т. і /
33 Про затвердження звіту про оцінку майна У
34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування / х і /
35 1 /
36 і /
37 /
38 \
39
40
41
42 :• * . І- Іг • - ;ч ' -
43
44 *

Депутат Сторожинецької міської ради, Ст

0 ,0  у- 05 липня 2019 року
' .7 '

Ш

кого району, Чернівецької області 

Штефюк Павло Іванович
Ідпис)


