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 ПРОТОКОЛ  
16 сесії Хотинської міської ради VІІI скликання 

 
30 листопада 2021 року 10:00 год.       м.Хотин 

 
Всього депутатів – 26 
Присутніх депутатів – 19 
 

                                              В роботі сесії взяли участь: 
 

Корнівський О.Г. – заступник голови Дністровської районної ради; 
Коваль Т.І. - головний редактор ПП «Медіа - центр «Хотинські вісті». 
 

Головуючий на сесії: 
Дранчук А.Д.- Хотинський міський голова. 

 
Секретар сесії – Марчишин Г.Я. 
 

 

Головуючий запропонував обрати лічильну комісію у складі 3 чоловік, а саме: 
- Курочкіна А.О.  
- Бузей Т.С.  
- Татарчук А.І. 
Голосували:  

“ЗА”  - 17; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає. 
Приймається. 
 

Головуючий повідомив, що проєкт порядку денного роздано на руки. 
Звернувся до депутатів з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
його за основу. 
Голосували:  

“ЗА”  - 17; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає. 
Приймається. 
 

Головуючий звернувся із запитанням, чи є зміни і доповнення до даного 
порядку денного сесії?  
 
Виступили: Домбровська Х.С. – голова постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики, забезпечення законності та правопорядку із 
пропозицією включити до порядку денного питання «Про внесення змін до 
Регламенту Хотинської міської ради VIII скликання».  
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням, проголосувати, хто за те, 
щоб включити дане питання до порядку денного сесії. 
 
Голосували:  

“ЗА”  - 17; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає. 
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Приймається.  

 

Домбровська Х.С. – голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики, забезпечення законності та правопорядку від імені двох 
депутатських фракцій «Олега Ляшка» та «Європейська Солідарність» зачитала 
звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я 
України, Національної служби здоров’я України, Чернівецької обласної 
державної адміністрації щодо надання КНП «Хотинська багатопрофільна 
лікарня» Хотинської міської ради статусу опорної та запропонувала включити  
дане звернення до порядку денного сесіі. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням, проголосувати, хто за те, 
щоб включити дане зверненя до порядку денного сесії. 
 
Голосували:  

“ЗА”  - 17; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає. 
Приймається.  

 
Головуючий: Шановні депутати, якщо більше змін немає, то прошу 
проголосувати, хто за те, щоб порядок денний із змінами та доповненнями 
прийняти в цілому. 
 

Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 17; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 10. 
Приймається. 

 

Порядок денний: 
 
 

1.  

 

Про внесення змін до  міського бюджету Хотинської територіальної 
громади на 2021 рік 
Доповідає: Усата М.Д. – начальник фінансового відділу міської ради 

 

270/16/21 

2.  

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2022 рік 
Доповідає: Усата М.Д. – начальник фінансового відділу міської ради 

 

271/16/21 

3.  

Про затвердження Стратегії сталого розвитку Хотинської 
територіальної громади на 2021-2027 роки 
Доповідає: Петрова Л.В. – начальник відділу економічного розвитку та 

272/16/21 
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міжнародного співробітництва 

 

4.  

Про вступ Хотинської міської ради до Асоціації Європейської 
мережі місць миру (ENPP) 
Доповідає: Петрова Л.В. – начальник відділу економічного розвитку та 
міжнародного співробітництва 

 

273/16/21 

5.  

Про затвердження Програми підтримки молодіжної політики в 
Хотинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки 
Доповідає: Петрова Л.В. – начальник відділу економічного розвитку та 
міжнародного співробітництва 

 

274/16/21 

6.  

Про прийняття у комунальну власність та затвердження акту 
приймання – передачі земельної ділянки 

Доповідає: Дранчук А.Д. – міський голова 

 

275/16/21 

7.  

Про затвердження Положення про службу у справах дітей 
Доповідає: Дранчук А.Д. – міський голова 

 
276/16/21 

8.  

Про затвердження протоколу зборів делегатів с.Атаки по виборах 
голів вуличних комітетів, погодженого рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 21.10.21р. №181/10 
Доповідає: Якуба С.В. – секретар міської ради 

 

277/16/21 

9.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки що надається у власність шляхом викупу Малімоніку О.Я. 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

278/16/21 

10.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо консервації 
деградованих і малопродуктивних земель 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

279/16/21 

11.  

Про затвердження проектів із землеустрою та передачі земельних 
ділянок  у власність 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

280/16/21 

12.  

Про затвердження технічної  документації по визначенню  
нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

281/16/21 

13.  

Про надання дозволу на виготовлення проектних документацій із 
землеустрою взамін раніше наданих рішень 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

282/16/21 

14.  

Про надання дозволу на виготовлення технічних та проектних 

документацій із землеустрою 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 
 

283/16/21 

15.  
Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

284/16/21 
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16.  

Про надання дозволу на викуп земельних ділянок 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

285/16/21 

17.  

Про проведення земельних торгів у формі аукціону з  продажу права 
оренди земельної ділянки в м. Хотин 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

286/16/21 

18.  

Про проведення земельних торгів у формі аукціону з  продажу права 
оренди земельної ділянки в с. Крутеньки 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

287/16/21 

19.  

Про затвердження поділу земельних ділянок комунальної власності 
за межами населеного пункту с. Пашківці 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

288/16/21 

20.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки зі зміною цільового призначення 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

289/16/21 

21.  

Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової 
оцінки земель населених пунктів  
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

290/16/21 

22.  

Про затвердження технічних документацій із землеустрою та 
передачі земельних ділянок у власність 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

291/16/21 

23.  

Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо передачі земельних ділянок (паїв) у власність 
взамін сертифікатів 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

292/16/21 

24.  

Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних  ділянок  в  оренду АТ «Чернівціобленерго» 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

293/16/21 

25.  

Про внесення змін до Регламенту Хотинської міської ради VІІІ 
скликання 
Доповідає: Домбровська Х.С. – голова постійної комісії міської ради  з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення законності та правопорядку 

 

294/16/21 

26.  

Про звернення депутатів Хотинської міської ради до Кабінету 
Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, 
Національної служби здоров’я України, Чернівецької обласної 
державної адміністрації 
Доповідає: Домбровська Х.С. – голова постійної комісії міської ради  з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення законності та 
правопорядку 

 

295/16/21 
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Доповіді        - до 10 хв. 
Співдоповіді      - до 5 хв. 
Постановка запитання     - до 1 хв. 
Відповіді на запитання     - до 1 хв. 
Виступи депутатів     - до 3 хв. 

Перерва в роботі сесії через 2 год. 
  
Головуючий переходимо до розгляду питань порядку денного. 
 
1. Слухали: Дранчука А.Д. – міського голову «Про внесення змін до  міського 
бюджету Хотинської територіальної громади на 2021 рік», який ознайомив 

присутніх з проєктом рішення.  
 

Головуючий повідомив, що даний проект рішення роздано на руки. Звернувся 
до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб прийняти дане рішення 
за основу. 
Голосували: 

“ЗА”  -  17; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
 «Відсутні» – 10. 
Приймається. 
 

Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 17; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 10. 
Рішення прийнято. 

 
2. Слухали: Дранчука А.Д. – міського голову «Про затвердження Плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік», який 

ознайомив присутніх з проєктом рішення. 
 
Головуючий повідомив, що даний проект рішення роздано на руки. Звернувся 
з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти дане рішення за основу.  
 

Голосували: 
“ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
Приймається. 
 



 6 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 
 Голосували: 

 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
Рішення прийнято. 
 

3. Слухали: Петрову Л.В. – начальника відділу економічного розвитку та 
міжнародного співробітництва «Про затвердження Стратегії сталого розвитку 
Хотинської територіальної громади на 2021-2027 роки», який ознайомив 
присутніх з проєктом рішення та Стратегією розвитку громади. 
 
Головуючий повідомив, що даний проект рішення роздано на руки. Звернувся 
з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти дане рішення за основу.  
 

Голосували: 
“ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
Приймається. 
 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 
 Голосували: 

 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
Рішення прийнято. 
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4. Слухали: Петрову Л.В. – начальника відділу економічного розвитку та 
міжнародного співробітництва «Про вступ Хотинської міської ради до 
Асоціації Європейської мережі місць миру (ENPP)», який ознайомив присутніх 
з проєктом рішення та Стратегією розвитку громади. 
 
Головуючий повідомив, що даний проект рішення роздано на руки. Звернувся 
з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти дане рішення за основу.  
 

Голосували: 
“ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
Приймається. 
 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 
 Голосували: 

 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
Рішення прийнято. 

 
5. Слухали: Петрову Л.В. – начальника відділу економічного розвитку та 
міжнародного співробітництва «Про затвердження Програми підтримки 
молодіжної політики в Хотинській міській територіальній громаді на 2021-2023 

роки», яка ознайомила присутніх з проєктом рішення та Програмою.  
 
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 
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 Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
Рішення прийнято. 
 

6. Слухали: Дранчука А.Д. – міського голову «Про прийняття у комунальну 
власність та затвердження акту приймання – передачі земельної ділянки», який 
ознайомив присутніх із проєктом рішення. 
 

Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
Приймається. 
 

Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 9. 
Рішення прийнято. 

 

7. Слухали: Дранчука А.Д. – міського голову «Про затвердження Положення 
про службу у справах дітей», який ознайомив присутніх з проєктом рішення. 
 
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
 Голосували: 

“ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
Приймається. 
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Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
Рішення прийнято. 
 

8. Слухали: Дранчука А.Д. – міського голову «Про затвердження протоколу 
зборів делегатів с.Атаки по виборах голів вуличних комітетів, погодженого 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.10.21р. №181/10», який 
ознайомив присутніх з проєктом рішення. 
 
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу. 
  

Голосували: 
“ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
Рішення прийнято. 
 

9. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки що 
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надається у власність шляхом викупу Малімоніку О.Я.», який ознайомив 

присутніх з проєктом рішення.  
 

Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 

 
10. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
затвердження проекту землеустрою щодо консервації деградованих і 
малопродуктивних земель», який ознайомив присутніх з проєктом рішення.  
 

Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О.  – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
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«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 

 
11. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних ресурсів  «Про 
затвердження проектів із землеустрою та передачі земельних ділянок  у 
власність», який ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 

Депутат міської ради Дідорук Б.П. виступив із заявою, що не братиме участі у 
голосуванні, у зв’язку з конфліктом інтересів. 
 
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Конфлікт інтересів» - 1; 
 «Відсутні» –8. 
Рішення прийнято. 

 
12. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних ресурсів  «Про 
затвердження технічної  документації по визначенню  нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки», який ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 

Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 
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Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
 
 

13. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних ресурсів  «Про 
надання дозволу на виготовлення проектних документацій із землеустрою 
взамін раніше наданих рішень», який ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
 

14. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних ресурсів «Про 
надання дозволу на виготовлення технічних та проектних документацій із 
землеустрою», який ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 

Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
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«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
 

15. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних ресурсів «Про 
припинення дії договорів оренди земельних ділянок», який ознайомив 
присутніх з проєктом рішення.   
 

Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
 

16. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних ресурсів «Про 
надання дозволу на викуп земельних ділянок», який ознайомив присутніх з 
проєктом рішення.  
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Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
  
 
Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 

 
17. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних ресурсів «Про 
проведення земельних торгів у формі аукціону з  продажу права оренди 
земельної ділянки в м. Хотин», який ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 

Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування. 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
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«Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
 

18. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних ресурсів «Про 
проведення земельних торгів у формі аукціону з  продажу права оренди 
земельної ділянки в с. Крутеньки», який ознайомив присутніх з проєктом 
рішення.   
 

Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. - голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування 
 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 

 
19. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних ресурсів «Про 
затвердження поділу земельних ділянок комунальної власності за межами 
населеного пункту с. Пашківці», який ознайомив присутніх з проєктом 
рішення. 
  
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 
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Курочкін А.О.  – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування 
 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
 

20. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних ресурсів «Про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною цільового призначення», який ознайомив присутніх з проєктом 
рішення. 
  
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування 
 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 

 
21. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних ресурсів «Про 
затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів», який ознайомив присутніх з проєктом рішення. 
  
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
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“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування 
 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
 

22. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних ресурсів «Про 
затвердження технічних документацій із землеустрою та передачі земельних 
ділянок у власність», який ознайомив присутніх з проєктом рішення. 
  
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування 
 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
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23. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних ресурсів «Про 
надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
передачі земельних ділянок (паїв) у власність взамін сертифікатів», який 
ознайомив присутніх з проєктом рішення. 
  
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування 
 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 

 
24. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних ресурсів «Про  
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних  
ділянок  в  оренду АТ «Чернівціобленерго»», який ознайомив присутніх з 
проєктом рішення. 
  
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування 
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 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
 

25. Слухали: Дранчука А.Д. – міського голову «Про внесення змін до 
Регламенту Хотинської міської ради VІІІ скликання», який ознайомив 
присутніх з проєктом рішення. 
  
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – 1; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Курочкін А.О. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування 
 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – 1; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 

 
 
25. Слухали: Дранчука А.Д. – міського голову «Про звернення депутатів 
Хотинської міської ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони 
здоров’я України, Національної служби здоров’я України, Чернівецької 
обласної державної адміністрації», який запропонував направити дане  
звернення Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я України, 
Національній службі здоров’я України, Чернівецькій обласній державній 
адміністрації для розгляду. 
 

Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 
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“ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення як рішення сесії міської ради. 

 
Антонюк В.А. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного 
депутата, зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат 
голосування 
 
 Голосували: 

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 

 
Головуючий звернувся до депутатів, що питання, які виносилися на розгляд 
16-ї сесії Хотинської міської ради VІІI скликання, вичерпані, тому сесію  
оголосив закритою. 
 
 
 
 
 

Міський голова      Андрій ДРАНЧУК 


