ПОРЯДОК ДЕННИЙ
VІ сесії Заліщицької районної ради
сьомого скликання
1. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік.
2. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 25 грудня
2015 року №27 «Про районний бюджет на 2016 рік».
3. Про затвердження звіту про виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку Заліщицького району за 2015 рік.
4. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Заліщицького
району на 2016 рік.
5. Про звернення Тернопільської Єпархії УАПЦ щодо відведення земельної
ділянки для обслуговування Будівлі Костелу та Руїн Палацу 17-19 століття.
6. Про комплексну програму розвитку агропромислового комплексу
Заліщицького району на 2016-2020 роки.
7. Про районну цільову програму щодо надання пільг окремим категоріям
громадян на 2016-2018 роки.
8. Про внесення змін до районної комплексної програми соціальної підтримки
малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки.
9. Про програму розвитку туризму в Заліщицькому районі на 2016-2020 роки.
10.Про програму забезпечення проведення призову громадян на військову
службу та мобілізаційної підготовки Заліщицького району на 2016 рік.
11.Про програму «Молодь Заліщанщини» на 2016- 2020 роки.
12.Про районну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей
на 2016-2018 роки.
13.Про програму збереження культурної спадщини Заліщицького району на
2016-2020 роки.
14.Про районну програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності
на 2016 -2020 роки.
15.Про районну програму соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, на 2016 рік.
16.Про районну програму сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян
на території Заліщицького району на 2016-2018 роки.
17.Про районну програму протидії організованій злочинності, корупції та
тероризму на 2016-2018 роки.
18.Про надання дозволу на встановлення терміналу на території Заліщицької
ЦКРЛ.
19.Про надання погодження ПП «Шанс» на проведення геолого- розвідувальних
робіт глиняного кар’єру площею 3,6 га на території Дорогичівської сільської
ради Заліщицького району Тернопільської області.

20.Про
затвердження
технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки загальною площею 1,5775 га, що надається в оренду
терміном на 7 років ФО-П Навольському Т.І., за межами населеного пункту
на території Торськівської сільської ради Заліщицького району
Тернопільської області.
21.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки загальною площею 2,6429 га, що надається в оренду
терміном на 7 років ПАП «Фортуна», за межами населеного пункту на
території Торськівської сільської ради Заліщицького району Тернопільської
області.
22.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки загальною площею 2,8320 га, що надається ТзОВ
«РЕНТКОМ», за межами населеного пункту на території Дзвиняцької
сільської ради Заліщицького району Тернопільської області.
23.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, загальною площею 33630 кв. м. , що надається в оренду
ТзОВ «РЕНТКОМ» за межами населеного пункту на території Дзвиняцької
сільської ради Заліщицького району Тернопільської області.
24.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, загальною площею 4860 кв. м. , що надається в оренду ПП
« Аква – Океанія » за межами населеного пункту на території Дзвиняцької
сільської ради Заліщицького району Тернопільської області.
25.Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці
земель водного фонду площею 10,8861 га, що передаються в оренду для
рибогосподарських потреб
терміном на 49 років Лисаку Богдану
Онуфрійовичу за межами населеного пункту на території Слобідської
сільської ради Заліщицького району Тернопільської області.
26.Про призначення Бігуляк Галини Степанівни завідувачем ЗОШ І ст.
с.Шутроминці.
27.Про призначення Ягнич Світлани Василівни завідувачем ДНЗ «Чомучки»
с.Солоне.
28.Про затвердження розпоряджень голови районної ради.
29.Про затвердження розпоряджень голови райдержадміністрації.
30.Різне.

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 48

Про затвердження звіту про виконання
програми соціально-економічного та культурного
розвитку Заліщицького району за 2015 рік
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, районна рада

в и р і ш и л а:
Затвердити звіт про виконання програми соціально - економічного та
культурного розвитку району за 2015 рік (додається).

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 49

Про програму соціально-економічного та
культурного розвитку Заліщицького району на 2016 рік
Заслухавши та обговоривши проект програми соціально –економічного та
культурного розвитку району на 2016 рік, керуючись пунктом 16 частини 1
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Затвердити районну програму соціально - економічного та
культурного розвитку району на 2016 рік (додається).
2. Районній державній адміністрації, управлінням та відділам районної
державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям району
спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити виконання основних
показників програми соціально-економічного та культурного розвитку району на
2016 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів та
власності (голова постійної комісії Мирончук П.М.).

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 50

Про звернення Тернопільської єпархії УАПЦ
щодо вилучення земельної ділянки
для обслуговування Будівлі Костелу та Руїн
Палацу 17-19 століття
Розглянувши клопотання Тернопільської єпархії УАПЦ від 21 грудня 2015
року №0749 та висновки постійної комісії районної ради з питань
агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись статтею 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 149 Земельного кодексу
України, районна рада
вирішила:
1. Надати згоду на вилучення із земельної ділянки, яка перебуває у власності
Заліщицької районної ради в користь Тернопільської єпархії УАПЦ земельну
ділянку загальною площею 0,1490 га для обслуговування Будівлі Костелу.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,
екології та охорони навколишнього природного середовища (голова постійної
комісії Розлуцький М.В.).

Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 51

Про комплексну програму розвитку агропромислового
комплексу Заліщицького району на 2016-2020 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити комплексну програму розвитку агропромислового
комплексу Заліщицького району на 2016-2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин ,
екології та охорони навколишнього природного середовища (голова постійної
комісії Розлуцький М.В.).

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 52

Про районну цільову програму
щодо надання пільг окремим
категоріям громадян на 2016-2018 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити районну цільову програму щодо надання пільг окремим
категоріям громадян на 2016-2018 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, сім’ї,
молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи слова та
інформації (голова постійної комісії Костинюк П.М.).

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 53

Про внесення змін до районної
комплексної програми соціальної
підтримки малозахищених верств
населення «Турбота» на 2016-2020 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1.Внести зміни до районної комплексної програми соціальної підтримки
малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, сім’ї,
молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи слова та
інформації (голова постійної комісії Костинюк П.М.).

Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

Додаток
до рішення районної ради
від 25.02.2016 № 53
ЗМІНИ,
що вносяться до районної комплексної програми соціальної підтримки
малозахищених верств населення «Турбота»
на 2016-2020 роки
1. У розділі 1 «Паспорт програми» в пункті 9 та підпункті 1 пункту 9
цифри і слова «315 тис. гривень» замінити цифрами і словами «335 тис.
гривень».
2. У розділі 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми» таблицю
«Ресурсне забезпечення програми» викласти в такій редакції:
Ресурсне забезпечення програми
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
районний бюджет

Етапи виконання Програми
І
ІІ
2016 2017 2018 2019 2020
рік
рік
рік
рік
рік
121
51
51
56
56
121

51

51

56

56

тис. гривень
Усього витрат
на виконання
програми
335
335

3. У розділі 5 «Перелік завдань і заходів програми та результативні
показники»:
1) абзац перший (завдання програми) доповнити підпунктом такого змісту:
«- поліпшення ефективності діяльності управління соціального захисту
населення Заліщицької райдержадміністрації шляхом надання фінансової
підтримки з коштів районного бюджету для здійснення статутних завдань.»;
2) абзац другий доповнити підпунктом такого змісту:
«- забезпечити ефективну роботу управління соціального захисту
населення райдержадміністрації в питаннях організації роботи з питань
соціального захисту інвалідів, малозахищених верств населення, оформлення
різних видів соціальних допомог малозахищеним сім’ям шляхом покращення
матеріально-технічного забезпечення управління, та зменшення соціальної
напруги у суспільстві.».
4. У розділі 6 «Напрямки діяльності та заходи районної комплексної
програми соціальної підтримки мало захищених верств населення «Турбота» на
2016-2020 роки» позицію 2 доповнити пунктом такого змісту:

№
з/п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

1
2
2. Матеріальнотехнічне та
фінансове
забезпечення

Перелік заходів програми

3

Сприяти ефективній роботі управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, шляхом надання йому
фінансової підтримки з коштів районного
бюджету для здійснення статутних завдань:
придбання
паперу,
розхідних
та
для
комплектуючих
матеріалів
комп’ютерної техніки друкуючих пристроїв,
придбання та ремонту комп’ютерної техніки
та оргтехніки, придбання бланків особових
рахунків одержувачів допомог та журналів
реєстрації, для забезпечення своєчасного та
якісного опрацювання звернень громадян
при
оформленні
субсидій,
допомог,
компенсацій і пільг, тощо;
з
метою
здійснення
виїзного
обслуговування населення району та
забезпечення доступу незахищених верств
населення до правової допомоги при
оформленні всіх видів допомог, компенсацій
пільг, субсидій, пенсій, тощо за принципом
«єдиного вікна» та відповідно до цього
виїзної роботи «мобільного соціального
офісу», які функціонують при управлінні
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації.

Строк
виконання
заходу
4
2016-2020
роки

Заступник керуючого справаминачальник відділу організаційної та кадрової роботи
виконавчого
апарату
М.В.Максимець

Виконавці

Д
ф
в

5
ра
Фінансове
управління
б
райдержадміністрації

рай

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 54

Про програму розвитку туризму
в Заліщицькому районі на 2016-2020 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити програму розвитку туризму в Заліщицькому
районі на 2016-2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури,
туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності,
свободи слова та інформації (голова постійної комісії Костинюк П.М.).

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 55

Про програму забезпечення проведення призову
громадян на військову службу та мобілізаційної
підготовки Заліщицького району на 2016 рік
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити програму забезпечення проведення призову громадян на
військову службу та мобілізаційної підготовки Заліщицького району на 2016
рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури,
туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності,
свободи слова та інформації (голова постійної комісії Костинюк П.М.).

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 56

Про програму «Молодь Заліщанщини»
на 2016- 2020 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Затвердити програму «Молодь Заліщанщини» на 2016- 2020 роки
(додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури,
туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності,
свободи слова та інформації (голова постійної комісії Костинюк П.М.).

Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 57

Про районну цільову соціальну програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016-2018 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:
1. Затвердити районну цільову соціальну програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016-2018 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури,
туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності,
свободи слова та інформації (голова постійної комісії Костинюк П.М.).

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
Від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 58

Про програму збереження культурної спадщини
Заліщицького району на 2016-2020 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити програму збереження культурної спадщини
Заліщицького району на 2016-2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури,
туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності,
свободи слова та інформації (голова постійної комісії Костинюк П.М.).

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 59

Про районну програму подолання дитячої
безпритульності і бездоглядності на 2016 -2020 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити районну програму подолання дитячої безпритульності і
бездоглядності на 2016 -2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, сім’ї,
молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи слова та
інформації (голова постійної комісії Костинюк П.М.).

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 60

Про районну програму соціального захисту дітей - сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися
в складних життєвих обставинах, на 2016 рік
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити районну програму соціального захисту дітей - сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, на 2016 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань
освіти, охорони здоров'я, культури,
туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності,
свободи слова та інформації (голова постійної комісії Костинюк П.М.).

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 61

Про районну програму сприяння поліції
у підвищенні рівня безпеки громадян на
території Заліщицького району
на 2016-2018 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити районну програму сприяння поліції у підвищенні рівня
безпеки громадян на території Заліщицького району на 2016-2018 роки
(додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань законності, правової політики, регламенту,
депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів (голова постійної
комісії Розлуцький А.М.).

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 62

Про районну програму протидії організованій
злочинності, корупції та тероризму на 2016-2018 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити районну програму протидії організованій злочинності,
корупції та тероризму на 2016-2018 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань законності, правової політики, регламенту,
депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів (голова постійної
комісії Розлуцький А.М.).

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 63

Про надання дозволу на встановлення
терміналу на території Заліщицької ЦКРЛ
Розглянувши клопотання ПП Шкільнюка М.Ф. та враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань соціально - економічного
розвитку, бюджету, фінансів та власності від 24.02.2016 року, керуючись
частиною 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1.Надати дозвіл ПП Шкільнюку М.Ф. для встановлення терміналу на
території Заліщицької ЦКРЛ.
2. Зобов’язати ПП Шкільнюка М.Ф.:
- мати відповідні документи, наявність яких передбачена чинним
законодавством;
- дотримуватись на прилеглій до терміналу території належного санітарного
стану.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань соціально - економічного розвитку, бюджету,
фінансів та власності (голова постійної комісії Мирончук П.М.).

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 64

Про надання погодження ПП «Шанс» на проведення
геолого-розвідувальних робіт глиняного кар’єру
площею 3,6 га за межами населеного пункту
на території Дорогичівської сільської ради
Заліщицького району Тернопільської області
Розглянувши клопотання ПП «Шанс» відповідно до ст.. 10 Кодексу
України «Про надра» та пункту 22 частини 1 ст. 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1. Надати погодження ПП «Шанс» на отримання спеціального дозволу
на проведення геолого - розвідувальних робіт глиняного кар’єру площею
3,6 га за межами населеного пункту на території Дорогичівської сільської
ради Заліщицького району Тернопільської області.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних
відносин , екології та охорони навколишнього природного середовища
(голова постійної комісії Розлуцький М.В.).

Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 65

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, загальною площею 1,5775 га, що
надається в оренду терміном на 7 років ФО-П Навольському Т.І. за
межами населеного пункту на території Торськівської сільської
ради Заліщицького району Тернопільської області
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, загальною площею 1,5775 га, що надається в оренду
ФО-П Навольському Т.І. за межами населеного пункту на території
Торськівської сільської ради Заліщицького району Тернопільської області,
керуючись ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 11 Земельного
кодексу України та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань
агропромислового комплексу, земельних відносин , екології та охорони
навколишнього природного середовища від 23.02.2016 року, районна рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних , підсобних і
допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості (землі промисловості) кадастровий номер земельної
ділянки:6122088300:01:001:0796 загальною площею 1,5775 га, що надається в
оренду ФО-П Навольському Т.І. за межами населеного пункту на території
Торськівської сільської ради Заліщицького району Тернопільської області на
7 (сім) років, що становить 742888,23 грн. (Сімсот сорок дві тисячі вісімсот
вісімдесят вісім гривень 23 коп.).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,
екології та охорони навколишнього природного середовища (голова
постійної комісії Розлуцький М.В.).
Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 66

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, загальною площею 2,6429 га, що надається в
оренду терміном на 7 років ПАП «Фортуна» за межами населеного
пункту на території Торськівської сільської ради Заліщицького району
Тернопільської області
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, загальною площею 2,6429 га, що надається в оренду ПАП
«Фортуна» за межами населеного пункту на території Торськівської сільської
ради Заліщицького району Тернопільської області, керуючись ст. 23 Закону
України «Про оцінку земель», ст. 11 Земельного кодексу України та ст. 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
пропозиції постійної комісії районної ради з питань агропромислового
комплексу, земельних відносин, екології та охорони навколишнього
природного середовища від 23.02.2016 року, районна рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості (землі промисловості) кадастровий номер земельної
ділянки:6122088300:01:001:0727 загальною площею 2,6429 га, що надається в
оренду приватному агропромисловому підприємству «Фортуна» за межами
населеного пункту на території Торськівської сільської ради Заліщицького
району Тернопільської області на 7 (сім) років, що становить 868448,86 грн.
(Вісімсот шістдесят вісім тисяч чотириста сорок вісім гривень 86 коп.).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,
екології та охорони навколишнього природного середовища (голова
постійної комісії Розлуцький М.В.).
Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 67

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, загальною площею 2,8320 га, що надається в
оренду ТзОВ «РЕНТКОМ» за межами населеного пункту на території
Дзвиняцької сільської ради Заліщицького району Тернопільської
області
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею
2,8320 га, що надається в оренду ТзОВ «РЕНТКОМ» для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту на
території Дзвиняцької сільської ради Заліщицького району Тернопільської
області, керуючись ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 11
Земельного кодексу України та ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії
районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,
екології та охорони навколишнього природного середовища, районна рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення кадастровий номер
земельної ділянки:6122082400:01:001:0708 загальною площею 2,8320 га, що
надається в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «РЕНТКОМ»
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами
населеного пункту на території Дзвиняцької сільської ради Заліщицького
району Тернопільської області для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, що становить 2022813 грн 57 коп.
( Два мільйони двадцять дві тисячі вісімсот тринадцять гривень 57 коп.).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,
екології та охорони навколишнього природного середовища (голова
постійної комісії Розлуцький М.В.).
Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 68

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, загальною площею 3,3630 га., що надається в
оренду ТзОВ «РЕНТКОМ» за межами населеного пункту на території
Дзвиняцької сільської ради Заліщицького району Тернопільської
області
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею
3,3630 га., що надається в оренду ТзОВ «РЕНТКОМ» для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту на
території Дзвиняцької сільської ради Заліщицького району Тернопільської
області, керуючись ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 11
Земельного кодексу України та ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії
районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,
екології та охорони навколишнього природного середовища , районна рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення кадастровий номер
земельної ділянки 6122082400:01:001:0726 загальною площею 3,3630 га., що
надається в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «РЕНТКОМ»
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами
населеного пункту на території Дзвиняцької сільської ради Заліщицького
району Тернопільської області, що становить 2392446 грн 61 коп. (Два
мільйони триста дев’яносто дві тисячі чотириста сорок шість гривень 61
коп.).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,
екології та охорони навколишнього природного середовища (голова
постійної комісії Розлуцький М.В.).
Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 69

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, загальною площею 0,4860 га , що надається в
оренду ПП « Аква – Океанія » за межами населеного пункту на території
Дзвиняцької сільської ради Заліщицького району Тернопільської
області
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки промислового призначення загальною площею 0,4860 га.,
що надається в оренду ПП «Аква-Океанія» для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості за межами населеного
пункту на території Дзвиняцької сільської ради Заліщицького району
Тернопільської області, керуючись ст. 23 Закону України «Про оцінку
земель», ст. 11 Земельного кодексу України та ст. 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії
районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин ,
екології та охорони навколишнього природного середовища, районна рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки промислового призначеня кадастровий номер земельної
ділянки 6122082400:01:001:0518 загальною площею 0,4860 га., що надається
в оренду ПП «Аква-Океанія» для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, за межами населеного пункту на
території Дзвиняцької сільської ради Заліщицького району Тернопільської
області, що становить 414889 грн 94 коп. (Чотириста чотирнадцять тисяч
вісімсот вісімдесят девять гривень 94 коп.).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,
екології та охорони навколишнього природного середовища (голова
постійної комісії Розлуцький М.В.).
Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 70

Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій
оцінці земель водного фонду площею 10,8861 га, що передається в
оренду для рибогосподарських потреб терміном на 49 років Лисаку
Богдану Онуфрійовичу за межами населеного пункту на території
Слобідської сільської ради Заліщицького району Тернопільської області
Розглянувши технічну документацію по нормативній грошовій оцінці
земель водного фонду площею 10,8861 га, що передається в оренду для
рибогосподарських потреб терміном на 49 років Лисаку Богдану
Онуфрійовичу за межами населеного пункту на території Слобідської
сільської ради Заліщицького району Тернопільської області, керуючись ст. 23
Закону України «Про оцінку земель», ст. 11 Земельного кодексу України та
ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
пропозиції постійної комісії районної ради з питань агропромислового
комплексу, земельних відносин , екології та охорони навколишнього
природного середовища від 23.02.2016 року, районна рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці
земельної ділянки водного фонду площею 10,8861 га, з них: водне плесо – 7,0
га, пасовища – 3,8861 га, що передається в оренду для рибогосподарських
потреб терміном на 49 років Лисаку Богдану Онуфрійовичу за межами
населеного пункту на території Слобідської сільської ради Заліщицького
району Тернопільської області, що становить 136439 грн 85 коп. (Сто
тридцять шість тисяч чотириста тридцять дев’ять гривень 85 коп.).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,
екології та охорони навколишнього природного середовища (голова
постійної комісії Розлуцький М.В.).
Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 71

Про призначення Бігуляк Галини Степанівни
завідувачем ЗОШ І ст. с.Шутроминці
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про загальну середню освіту», Положенням «Про порядок призначення та
звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького
району», затвердженого рішенням Заліщицької районної ради від 23.04.2013
року №373, Кодексом законів про працю України, враховуючи висновки та
рекомендації постійної комісії районної ради питань
освіти, охорони
здоров'я, культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту
населення, духовності, свободи слова та інформації, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Призначити Бігуляк Галину Степанівну з 25 лютого
2016 року
завідувачем загальноосвітньої школи І ступеня с.Шутроминці.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, сім’ї,
молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи слова та
інформації (голова постійної комісії Костинюк П.М.).

Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 72

Про призначення Ягнич Світлани Василівни
завідувачем ДНЗ «Чомучки» с.Солоне
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про загальну середню освіту», Положенням «Про порядок призначення та
звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького
району», затвердженого рішенням Заліщицької районної ради від 23.04.2013
року №373, Кодексом законів про працю України враховуючи висновки та
рекомендації постійної комісії районної ради питань
освіти, охорони
здоров'я, культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту
населення, духовності, свободи слова та інформації, районна рада
в и р і ш и л а:
1.Призначити Ягнич Світлану Василівну з 25 лютого 2016 року
завідувачем дошкільного навчального закладу «Чомучки» с.Солоне.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури,
туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності,
свободи слова та інформації (голова постійної комісії Костинюк П.М.).

Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 73

Про затвердження розпоряджень
голови районної ради
Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
затвердити
розпорядження голови районної ради, які прийняті в
міжсесійний період:
№
п/п
1
1

№ і дата
розпорядженн
я
2
11.01.2016
№4-од

Голова районної ради

Зміст
розпорядження
3
Про затвердження Положення про преміювання,
надання матеріальної допомоги та виплату надбавок
працівникам виконавчого апарату Заліщицької
районної ради

І. П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, шоста сесія
РІШЕННЯ
від 25 лютого 2016 року

м.Заліщики

№ 74

Про затвердження розпоряджень
голови райдержадміністрації
Відповідно до п.3 ч.1 ст.22 Бюджетного Кодексу України, районна рада
вирішила:
затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації про
виділення коштів, прийняті в міжсесійний період:
Дата розпорядження
22.01.2016

№
розпоНазва розпорядження
рядженн
я
33-од
Про виділення коштів

Голова районної ради

Сума
(грн.)
1350,00

І. П. ДРОЗД

Примітка

