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 ПРОТОКОЛ  
22 сесії Хотинської міської ради VІІI скликання 

 
28 жовтня 2022 року 10:00 год.       м.Хотин 

 
Всього депутатів – 27 
Присутніх депутатів – 18 
 

                                              В роботі сесії взяли участь: 
 
Коваль Т.І. - головний редактор ПП «Медіа - центр «Хотинські вісті». 
 

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

 
Головуючий запропонував обрати секретаря сесії – Бузей Т.С. 
 
Голосували:  

“ЗА”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає. 
Приймається. 

 
 

Головуючий запропонував обрати лічильну комісію у складі 3 чоловік, а саме: 
- Антонюк В.А.  
- Татарчук А.І.  
- Марчишин Г.Я. 
 
Голосували:  

“ЗА”  - 18; 
“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”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає. 
Приймається. 
 

Головуючий звернувся із запитанням, чи є зміни і доповнення до даного 
порядку денного сесії? 
  

Змін і доповнень немає. 
 
Головуючий: Шановні депутати, якщо змін немає, то прошу проголосувати, 
хто за те, щоб порядок денний прийняти в цілому. 
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Антонюк В.А. – 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. 
 
Порядок денний: 
 

1. 

Про виконання бюджету Хотинської міської територіальної громади 
за 9 місяців 2022 рік 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

408/22/22 

2. 

Про включення об’єкту до Переліку   другого типу об’єктів 
комунальної власності Хотинської міської ради 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

409/22/22 

3. 

Про внесення змін до найменування, інформації про засновника, 
Статуту комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг»  
Хотинської міської ради (затвердження в новій редакції)  
Доповідає: Волосевич Т.О. – директорка КУ «Центр надання соціальних 
послуг» 

410/22/22 

4. 

Про дострокове припинення повноважень  депутата 

Хотинської міської ради Новіцького А.А. 
Доповідає: Якуба С.В. – секретар міської ради 

 

411/22/22 

5. 

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 
 

412/22/22 

6. 

Про затвердження технічних документацій про нормативні грошові 
оцінки земельних ділянок АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 
 

413/22/22 

7. 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для передачі в оренду АТ 
«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 
 

414/22/22 

8. 

Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 
 

415/22/22 

9. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки цільове призначення якої змінюється 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 
 

416/22/22 

10. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки гр. Шинкарюку 417/22/22 
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М.В. 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

11. 

Про надання дозволу та передачу в оренду земельних ділянок  ФГ 
«Відродження 2007» 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

 
418/22/22 
 
 

12. 

Про відмови у наданні на викуп (оренду) та зміни цільового 
призначення земельних ділянок 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

419/22/22 

 
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: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
виконання бюджету Хотинської міської територіальної громади за 9 місяців 
2022 рік», який ознайомив присутніх із проектом 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”  -  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. 

 
Антонюк В.А. – 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. 

 

2. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
включення об’єкту до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 
Хотинської міської ради», який ознайомив присутніх з проєктом рішення. 
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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. 

 
Антонюк В.А. – 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: Волосевич Т.О. – директорку КУ «Центр надання соціальних 
послуг» «Про внесення змін до найменування, інформації про засновника, 
Статуту комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг» Хотинської 
міської ради (затвердження в новій редакції)», який ознайомив присутніх з 
проєктом рішення та Статутом. 
 
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. 

 
Антонюк В.А. – 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”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
Рішення прийнято. 
 

4. Слухали: Дранчука А.Д. – міського голову «Про дострокове припинення 
повноважень  депутата Хотинської міської ради Новіцького А.А.», який 

ознайомила 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. 
 

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

 

5. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
передачі земельних ділянок (паїв) у власність взамін сертифікатів», який 
ознайомив присутніх з проєктом рішення та інформацією.  
 
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 
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“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. 

 
Антонюк В.А. – 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: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
затвердження технічних документацій про нормативні грошові оцінки 
земельних ділянок АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»», 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. 

 
Антонюк В.А. – 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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7. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
передачі 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”  - 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. 

 
Антонюк В.А. – 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: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності», 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. 

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



 8 

 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 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 
призначення якої змінюється», 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. 
 

Антонюк В.А.  – 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. 

 

10. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
надання дозволу на викуп земельної ділянки гр. Шинкарюку М.В.», 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. 
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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”  - 18; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 9. 
Рішення прийнято. 
 

11. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин  «Про 
надання дозволу та передачу в оренду земельних ділянок  ФГ «Відродження 
2007»», який ознайомив присутніх з проєктом рішення. 

 

Депутат Дідорук Богдан Петрович виступив із заявою, що не братиме участі у 
голосуванні в зв’язку з конфліктом інтересів. 
 

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

“ЗА”  - 17; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Конфлікт інтересів» - 1; 
«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. 

 
Антонюк В.А. – 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; 
«Конфлікт інтересів» - 1; 
«Відсутні» – 9. 
Рішення прийнято. 
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12. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин  «Про 
відмови у наданні на викуп (оренду) та зміни цільового призначення земельних 
ділянок», 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. 

 
Антонюк В.А. – 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. 
 
 

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

 

Міський голова      Андрій ДРАНЧУК 


