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 ПРОТОКОЛ  

23 сесії Хотинської міської ради VІІI скликання 
 

16 грудня 2022 року 10:00 год.       м.Хотин 
 
Всього депутатів – 26 
Присутніх депутатів – 19 
 

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

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

 
Секретар сесії – Якуба С.В. 
 
Головуючий запропонував розпочати засідання сесії хвилиною мовчання на знак 
вшанування пам’яті за загиблими Героями Хотинської громади. 
     (хвилина мовчання) 
Подякував усім волонтерам, які допомагають нашим захисникам на фронті. 
 
Проінформував про проведену роботу за рік та зазначив підтримку міжнародних 
партнерів, які всіляко підтримують нашу громаду. 
 
Головуючий запропонував обрати лічильну комісію у складі 3 чоловік, а саме: 
- Антонюк В.А.  
- Бузей Т.С.  
- Татарчук А.І. 
 
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. 
 

1.  

Про початок повноважень депутатки Хотинської міської ради 
Інформує: Затикіна Людмила Іванівна – заступник голови Хотинської міської 
територіальної виборчої комісії 
 

420/23/22 

2.  

Про внесення змін до міського бюджету Хотинської територіальної 
громади на 2022 рік 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

421/23/22 

3.  

Про міський бюджет Хотинської територіальної громади на 2023 рік 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови 

 
422/23/22 

4.  

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
Хотинської міської ради, що підлягають приватизації 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови 

 

423/23/22 

5.  

Про план роботи Хотинської міської ради на 2023 рік  
Доповідає: Якуба С.В. – секретар міської ради 

 
424/23/22 

6.  

Про затвердження Програми про надання матеріальної допомоги 
громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, за 
рахунок коштів міського бюджету на 2023 рік    
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови 

                                                                     

425/23/22 

7.  

Про затвердження Програми розвитку та підтримки медичної галузі 
Хотинської міської ради на 2023-2025 роки 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови 

                                                                     

426/23/22 

8.  

Про затвердження Програми збереження архівних фондів в 
Хотинській міській раді на 2023-2025 роки  
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови 

                                                              

427/23/22 

9.  

Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Білівці Хотинської міської ради  

Доповідає: Веринчанський С.В – начальник відділу містобудування та 
архітектури міської ради 

 

428/23/22 

10.  

Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Атаки Хотинської міської ради  

Доповідає: Веринчанський С.В – начальник відділу містобудування та 
архітектури міської ради 

 

429/23/22 

11.  
Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Каплівка Хотинської міської ради  

430/23/22 



 3 

Доповідає: Веринчанський С.В – начальник відділу містобудування та 
архітектури міської ради 

 

12.  

Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Данківці Хотинської міської ради  

Доповідає: Веринчанський С.В – начальник відділу містобудування та 
архітектури міської ради 

 

431/23/22 

13.  

Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Ворничани  Хотинської міської ради  

Доповідає: Веринчанський С.В – начальник відділу містобудування та 
архітектури міської ради 

 

432/23/22 

14.  

Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Круглик  Хотинської міської ради  

Доповідає: Веринчанський С.В – начальник відділу містобудування та 
архітектури міської ради 

 

433/23/22 

15.  

Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Ярівка Хотинської міської ради  

Доповідає: Веринчанський С.В – начальник відділу містобудування та 
архітектури міської ради 

 

434/23/22 

16.  

Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Крутеньки Хотинської міської ради  

Доповідає: Веринчанський С.В – начальник відділу містобудування та 
архітектури міської ради 

 

435/23/22 

17.  

Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Пашківці Хотинської міської ради  

Доповідає: Веринчанський С.В – начальник відділу містобудування та 
архітектури міської ради 

 

436/23/22 

18.  

Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у м. Хотин Хотинської міської ради  

Доповідає: Веринчанський С.В – начальник відділу містобудування та 
архітектури міської ради 

 

437/23/22 

19.  

Про затвердження детального плану території в м. Хотин  

Доповідає: Веринчанський С.В – начальник відділу містобудування та 
архітектури міської ради 

 

438/23/22 

20.  

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

 
 
 
439/23/22 
 
 

21.  

Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо 
організації і встановлення меж території природно – заповідного 
фонду місцевого значення  
Доповідає: Мацкуляк М.В. - начальник відділу земельних відносин 

 

440/23/22 

22.  Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 441/23/22 
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землеустрою щодо інвентаризації  земельної  ділянки  комунальної 
власності 
Доповідає: Мацкуляк М.В. - начальник відділу земельних відносин 

 

23.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в частині зміни її конфігурації 
Доповідає: Мацкуляк М.В. - начальник відділу земельних відносин 

 

442/23/22 

24.  

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

 

443/23/22 

25.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. ГОДНЮК Л.В. 
Доповідає: Мацкуляк М.В. - начальник відділу земельних відносин 

 

444/23/22 

26.  

Про затвердження проектів із землеустрою та надання земельних 
ділянок в оренду ФГ «Сім’я 2021» за межами населеного пункту с. 
Крутеньки 
Доповідає: Мацкуляк М.В. - начальник відділу земельних відносин 

 

445/23/22 

27.  

Про внесення змін в рішення Хотинської міської ради  
Доповідає: Мацкуляк М.В. - начальник відділу земельних відносин 

 

446/23/22 

28.  

Про відмову у наданні дозволу на викуп  земельної ділянки 

гр. Рашківській Ю.А.  
Доповідає: Мацкуляк М.В. - начальник відділу земельних відносин 

 

447/23/22 

29.  

Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою гр. Ринжук А.С. 
Доповідає: Мацкуляк М.В. - начальник відділу земельних відносин 

 

448/23/22 

30.  

Про відмову в наданні дозволу на викуп земельної ділянки  
гр. Романюк Ю.В.  
Доповідає: Мацкуляк М.В. - начальник відділу земельних відносин 

 

449/23/22 

 
Порядок денний: 

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. 
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1.Слухали: Затикіну Людмилу Іванівну – заступника голови Хотинської міської 
територіальної виборчої комісії «Про початок повноважень депутатки Хотинської 
міської ради», яка зачитала Постанову Хотинської міської територіальної виборчої 
комісії. 
Головуючий 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» – 8. 
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» – 8. 
Рішення прийнято. 

Головуючий надав слово депутатці Хотинської міської ради Зореславі Костиріній 
для прийняття Присяги. 
 
Депутатка міської ради Костиріна З.І. зачитала текст Присяги. 
 
Головуючий привітав Зореславу Іванівну з обранням її депутатом та побажав плідної 
роботи на благо Хотинської громади. 
     (Костиріна З.І. взяла участь у голосуванні) 
 
2. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про внесення 
змін до міського бюджету Хотинської територіальної громади 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”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
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”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
 

3. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про міський 
бюджет Хотинської територіальної громади на 2023 рік», який ознайомив присутніх з 
дохідною та видатковою частинами міського бюджету. 
 
Головуючий повідомив, що даний проект рішення роздано на руки. Звернувся з 
проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти дане рішення за основу.  
 

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

Головуючий запропонував виплачувати родинам загиблих воїнів Хотинської громади 
по 1000 грн. щомісячно, звернувся до присутніх проголосувати, хто за дану 
пропозицію. 
 
Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення із змінами та доповненнями, як рішення сесії міської ради. 
Голосували: 

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

Головуючий звернувся до депутатів з проханням проголосувати, хто за те, щоб 
прийняти дане рішення із змінами та доповненнями, 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: 
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Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
 

4. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
затвердження переліку об’єктів комунальної власності Хотинської міської ради, що 
підлягають приватизації», 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”  - 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. 

 
5. Слухали: Якубу С.В. – секретаря міської ради «Про план роботи Хотинської 
міської ради на 2023 рік»,  який ознайомив присутніх з проєктом рішення та Планом 
роботи міської ради на наступний рік.  
 
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти дане 
рішення за основу.  
Голосували: 

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

 
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. 
 

6. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
затвердження Програми про надання матеріальної допомоги громадянам, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, за рахунок коштів міського бюджету на 
2023 рік», який ознайомив присутніх із 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. 
 

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. 

 

7. Слухали:  Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
затвердження Програми розвитку та підтримки медичної галузі Хотинської міської 
ради на 2023-2025 роки», 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; 
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“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. 

 

8. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
затвердження Програми збереження архівних фондів в Хотинській міській раді на 
2023-2025 роки», 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. 

 
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. 
 

9. Слухали: Веринчанського С.В – начальника відділу містобудування та архітектури 
міської ради «Про затвердження переліку назв вулиць та провулків у с. Білівці 
Хотинської міської ради», 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. 
 

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. 

 

10. Слухали: Веринчанського С.В – начальника відділу містобудування та 
архітектури міської ради «Про затвердження переліку назв вулиць та провулків у 
с. Атаки Хотинської міської ради », 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. 

 
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; 
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«Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
 
 

 

11. Слухали: Веринчанського С.В – начальника відділу містобудування та 
архітектури міської ради «Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Каплівка Хотинської міської ради», 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. 

 
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. 
 

12. Слухали: Веринчанського С.В – начальника відділу містобудування та 
архітектури міської ради «Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Данківці Хотинської міської ради », 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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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. 
 

13. Слухали: Веринчанського С.В – начальника відділу містобудування та 
архітектури міської ради «Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Ворничани  Хотинської міської ради», 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. 

 
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. 
 

14. Слухали: Веринчанського С.В – начальника відділу містобудування та 
архітектури міської ради «Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Круглик  Хотинської міської ради», який ознайомив присутніх з проєктом 
рішення.  
 

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. 
 

15. Слухали: Веринчанського С.В – начальника відділу містобудування та 
архітектури міської ради «Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Ярівка Хотинської міської ради », 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. 

 
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. 

 



 14 

16. Слухали: Веринчанського С.В – начальника відділу містобудування та 
архітектури міської ради «Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Крутеньки Хотинської міської ради », 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. 

 

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. 
 

17. Слухали: Веринчанського С.В – начальника відділу містобудування та 
архітектури міської ради «Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у с. Пашківці Хотинської міської ради », 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. 

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

18. Слухали: Веринчанського С.В – начальника відділу містобудування та 
архітектури міської ради «Про затвердження переліку назв вулиць та провулків  
у м. Хотин Хотинської міської ради », 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. 

 
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. 
 

19. Слухали: Веринчанського С.В – начальника відділу містобудування та 
архітектури міської ради «Про затвердження детального плану території 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. 
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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”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
 

20. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин міської ради 
«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 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. 

 
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. 
 

21. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин міської ради 
«Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо організації і 
встановлення меж території природно – заповідного фонду місцевого значення», 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. 

 
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. 
 

22. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин міської ради 
«Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 
інвентаризації  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”  - 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; 
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«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
 

23. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин міської ради 
«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в частині 
зміни її конфігурації», 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. 

 
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. 
 

24. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин міської ради 
«Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку  земельної ділянки що 
надається у власність шляхом викупу 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”  - 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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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. 
 

25. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин міської ради 
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється гр. ГОДНЮК Л.В.», 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. 

 
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. 
 

26. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин міської ради 
«Про затвердження проектів із землеустрою та надання земельних ділянок в оренду 
ФГ «Сім’я 2021» за межами населеного пункту с. Крутеньки», який ознайомив 
присутніх з проєктом рішення.  
 

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

 



 20 

“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. 
 

27. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин міської ради 
«Про внесення змін в рішення Хотинської міської ради », 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. 

 
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. 
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28. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин міської ради 
«Про відмову у наданні дозволу на викуп  земельної ділянки гр. Рашківській Ю.А.», 
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. 

 
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. 
 

29. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин міської ради 
«Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр. Ринжук 
А.С.», 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. 

 
Антонюк В.А. – голова лічильної комісії, зачитавши прізвище кожного депутата, 
зафіксував їх волевиявлення у відомості та оголосив результат голосування. 
 
 
 Голосували: 
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Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 19; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 8. 
Рішення прийнято. 
 

30. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин міської ради 
«Про відмову в наданні дозволу на викуп земельної ділянки гр. Романюк Ю.В.», 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. 

 
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 23-ї 
сесії Хотинської міської ради VІІI скликання, вичерпані, тому сесію  оголосив 
закритою. 
 
 

 

Міський голова      Андрій ДРАНЧУК 


