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 ПРОТОКОЛ  
20 сесії Хотинської міської ради VІІI скликання 

 
24 лютого 2022 року 10:00 год.       м.Хотин 

 
Всього депутатів – 26 
Присутніх депутатів – 20 
 

                                              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 обрати лічильну комісію у складі 3 чоловік, а саме: 
- Антонюк В.А.  
- Горбова О.А.  
- Марчишин Г.Я. 
Голосували:  

“ЗА”  - 20; 
“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”  - 20; 
“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. 
 

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

Міська рада вирішила: 
 “ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
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«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
Приймається. 

 

Порядок денний: 
 

1. 

Про виконання бюджету Хотинської міської територіальної громади 
за 2021 рік 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

355/20/22 

2. 

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

356/20/22 

3. 

Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Хотинської 
міської ради 
Доповідає: Дранчук А.Д. – міський голова 

 

357/20/22 

4. 

Про внесення змін до рішення 18 сесії Хотинської міської ради VIII 
скликання від 21.12.2021р. №318/18/21  
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

358/20/22 

5. 

Про передачу майна в оперативне управління 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

359/20/22 

6. 

Про прийняття у комунальну власність Хотинської міської 
територіальної громади приміщення АТС 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

360/20/22 

7. 

Про припинення діяльності комунального закладу «Хотинський 
заклад загальної середньої освіти №2 Хотинської міської ради» 
шляхом ліквідації 
Доповідає: Микитюк М.В. – начальник відділу освіти, культури, молоді та 
спорту  
 

361/20/22 

8. 

Про затвердження Положення про відділ освіти, культури, молоді та 
спорту виконавчого комітету Хотинської міської ради у новій 
редакції 
Доповідає: Микитюк М.В. – начальник відділу освіти, культури, молоді та 
спорту  
 

362/20/22 

9. 

Про ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, які 
проживають на території Хотинської міської територіальної громади 
Доповідає: Микитюк М.В. – начальник відділу освіти, культури, молоді та 
спорту  
 

363/20/22 

10. 

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 
«Хотинтепломережа Хотинської міської ради» 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

364/20/22 

11. 

Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Агенція 
розвитку міста» Хотинської міської ради 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

365/20/22 

12. 
Про затвердження Статуту КЗ «Хотинський заклад загальної 
середньої освіти №2» у новій редакції 366/20/22 
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Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

13. 

Про затвердження Статуту Біловецького НВК «Загальноосвітній 
навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Хотинської міської ради у новій редакції 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

367/20/22 

14. 

Про затвердження Статуту Данковецького НВК «Загальноосвітній 
навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Хотинської міської ради Дністровського району Чернівецької 
області у новій редакції 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

368/20/22 

15. 

Про затвердження Статуту Комунального закладу «Хотинська 
дитячо-юнацька спортивна школа» Хотинської міської ради у новій 
редакції 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

369/20/22 

16. 

Про затвердження Статуту Закладу дошкільної освітим (ясла-садок) 
села Ворничани Хотиинської міської ради Дністровського району 
Чернівецької області у новій редакції 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

370/20/22 

17. 

Про затвердження Статуту Круглицького НВК «Загальноосвітній 
навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Хотинської міської ради у новій редакції 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

371/20/22 

18. 

Про затвердження Статуту Хотинської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів №1 Хотинської міської ради Дністровського району 
Чернівецької області у новій редакції 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

372/20/22 

19. 

Про затвердження Статуту Хотинської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів №5 Хотинської міської ради Дністровського району 
Чернівецької області у новій редакції 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

373/20/22 

20. 

Про затвердження Статуту Закладу дошкільної освіти «Сонечко» 
Хотинської міської ради Дністровського району Чернівецької 
області у новій редакції 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови 

 

374/20/22 

21. 

Про затвердження Програми забезпечення проведення заходів 
територіальної оборони, підготовки населення до участі в русі 
національного спротиву та підтримки діяльності військових частин 
(установ) Чернівецького гарнізону в Чернівецькій області на період 
2022-2024 років 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

375/20/22 

22. 

Про внесення змін до Програми Хотинської міської ради щодо 
забезпечення інформаційних потреб населення, відзначення 
державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, 
пам’ятних та знаменних дат, здійснення представницьких та інших 
заходів на 2021-2024 роки 

376/20/22 
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Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

23. 

Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальної 
установи «Агенція розвитку міста» Хотинської міської ради на 
2021-2023 роки 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови 

 

377/20/22 

24. 

Про надання дозволу на виготовлення технічних та проектних 
документацій із землеустрою 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 
 

378/20/22 

25. 

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 
 

379/20/22 

26. 

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

380/20/22 

27. 

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

381/20/22 

28. 

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

382/20/22 

29. 

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
інвентаризації земель регіональної автомобільної дороги 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 
 

383/20/22 

30. 

Про  затвердження акту погодження меж земельної ділянки із 
суміжними землекористувачами 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 
 

384/20/22 

31. 

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

385/20/22 

32. 

Про припинення  договору оренди земельної ділянки 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 
 

386/20/22 

33. 

Про вилучення земельних ділянок до земель запасу Хотинської 
міської ради 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 
 

387/20/22 

34. 

Про проведення земельних торгів у формі аукціону з  продажу права 
оренди земельної ділянки  площею 1,9677 га за межами с. Каплівка 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 
 

388/20/22 

35. 
Про проведення земельних торгів у формі аукціону з  продажу права 
оренди земельної ділянки  площею 14,4251 га за межами с. 389/20/22 
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Крутеньки 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 
 

36. 

Про проведення земельних торгів у формі аукціону з  продажу права 
оренди земельної ділянки  площею 18,8559 га за межами с. 
Крутеньки 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 
 

390/20/22 

37. 

Про відмову у затвердженні та наданні дозволу на  виготовлення 
проектних документацій 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 
 

391/20/22 

38. 

Про надання дозволу на виготовлення детального плану території за 
межами с.Білівці 
Доповідає: Мацкуляк М.В. – начальник відділу земельних відносин 

 

392/20/22 

39. 

Про затвердження структури та штатної чисельності апарату 
виконавчого комітету Хотинської міської ради на 2022 рік 
Доповідає: Білецький Д.М. – перший заступник міського голови  
 

393/20/22 

40. Про звернення депутатів Хотинської міської ради VIII скликання 394/20/22 

 
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 2021 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”  -  20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
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“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 

 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

3. Слухали: Дранчука А.Д. – міського голову «Про затвердження Регламенту 
виконавчого комітету Хотинської міської ради», який ознайомив присутніх з 
проєктом рішення та Регламентом. 
 
Головуючий повідомив, що даний проект рішення роздано на руки. Звернувся 
з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти дане рішення за основу.  
 

Голосували: 
“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

4. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
внесення змін до рішення 18 сесії Хотинської міської ради VIII скликання від 
21.12.2021р. №318/18/21», яка ознайомила присутніх з проєктом рішення та 
Програмою. 
 
Головуючий повідомив, що даний проект рішення роздано на руки. Звернувся 
з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти дане рішення за основу.  
 

Голосували: 
“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
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5. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
передачу майна в оперативне управління», який ознайомив присутніх з 
проєктом рішення та Програмою.  
 
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

6. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
прийняття у комунальну власність Хотинської міської територіальної громади 
приміщення АТС», який ознайомив присутніх із проєктом рішення. 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
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“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 

 

7. Слухали: Микитюка М.В. – начальника відділу освіти, культури, молоді та 
спорту «Про припинення діяльності комунального закладу «Хотинський заклад 
загальної середньої освіти №2 Хотинської міської ради» шляхом ліквідації», 
який ознайомив присутніх з проєктом рішення. 
 
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
 Голосували: 

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

8. Слухали: Микитюка М.В. – начальника відділу освіти, культури, молоді та 
спорту «Про затвердження Положення про відділ освіти, культури, молоді та 
спорту виконавчого комітету Хотинської міської ради у новій редакції», який 
ознайомив присутніх з проєктом рішення. 
 
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу. 
  

Голосували: 
“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

9. Слухали: Микитюка М.В. – начальника відділу освіти, культури, молоді та 
спорту «Про ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, які 
проживають на території Хотинської міської територіальної громади», який 
ознайомив присутніх з проєктом рішення.  

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 

 
10. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
внесення змін до Статуту комунального підприємства «Хотинтепломережа 
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”  - 20; 
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“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 

 
11. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
внесення змін до Статуту комунальної установи «Агенція розвитку міста» 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» –7. 
Рішення прийнято. 

 
12. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
затвердження Статуту КЗ «Хотинський заклад загальної середньої освіти №2» у 
новій редакції», 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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

13. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
затвердження Статуту Біловецького НВК «Загальноосвітній навчальний заклад 
I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Хотинської міської ради у новій 
редакції», який ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 
Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
Голосували: 

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 



 13 

«Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

14. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
затвердження Статуту Данковецького НВК «Загальноосвітній навчальний 
заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Хотинської міської ради 
Дністровського району Чернівецької області у новій редакції», який ознайомив 
присутніх з проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

15. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
затвердження Статуту Комунального закладу «Хотинська дитячо-юнацька 
спортивна школа» Хотинської міської ради у новій редакції», який ознайомив 
присутніх з проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 

 

16. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
затвердження Статуту Закладу дошкільної освітим (ясла-садок) села Ворничани 
Хотиинської міської ради Дністровського району Чернівецької області у новій 
редакції», який ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 

 

17. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
затвердження Статуту Круглицького НВК «Загальноосвітній навчальний заклад 
I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Хотинської міської ради у новій 
редакції», який ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
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«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 

 

18. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
затвердження Статуту Хотинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 
Хотинської міської ради Дністровського району Чернівецької області у новій 
редакції», який ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» –7. 
Рішення прийнято. 

 

19. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
затвердження Статуту Хотинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 
Хотинської міської ради Дністровського району Чернівецької області у новій 
редакції», 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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 

 

20. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
затвердження Статуту Закладу дошкільної освіти «Сонечко» Хотинської 
міської ради Дністровського району Чернівецької області у новій редакції», 
який ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
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 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 

 

21. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
затвердження Програми забезпечення проведення заходів територіальної 
оборони, підготовки населення до участі в русі національного спротиву та 
підтримки діяльності військових частин (установ) Чернівецького гарнізону в 
Чернівецькій області на період 2022-2024 років», який ознайомив присутніх з 
проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 

 

22. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
внесення змін до Програми Хотинської міської ради щодо забезпечення 
інформаційних потреб населення, відзначення державних, регіональних та 
професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, здійснення 
представницьких та інших заходів на 2021-2024 роки», який ознайомив 
присутніх з проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
Приймається. 

Змін і доповнень немає. 
 



 18 

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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

23. Слухали: Білецького Д.М. – першого заступника міського голови «Про 
внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальної установи 
«Агенція розвитку міста» Хотинської міської ради на 2021-2023 роки», який 
ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

24. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «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”  - 20; 
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“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

 
25. 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.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
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26. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 
 

27. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
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“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

28. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
затвердження проектів 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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

29. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації 
земель регіональної автомобільної дороги», який ознайомив присутніх з 
проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

 

30. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про  
затвердження акту погодження меж земельної ділянки із суміжними 
землекористувачами», який ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

31. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
затвердження поділу земельної ділянки комунальної власності 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: 

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
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«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

32. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
припинення  договору оренди земельної ділянки», який ознайомив присутніх з 
проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

33. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
вилучення земельних ділянок до земель запасу 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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

34. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
проведення земельних торгів у формі аукціону з  продажу права оренди 
земельної ділянки  площею 1,9677 га за межами с. Каплівка», який ознайомив 
присутніх з проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
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Рішення прийнято. 
 

35. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
проведення земельних торгів у формі аукціону з  продажу права оренди 
земельної ділянки  площею 14,4251 га за межами с. Крутеньки», який 
ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

36. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
проведення земельних торгів у формі аукціону з  продажу права оренди 
земельної ділянки  площею 18,8559 га за межами с. Крутеньки», який 
ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

37. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
відмову у затвердженні та наданні дозволу на  виготовлення проектних 
документацій», який ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

38. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
надання дозволу на виготовлення детального плану території за межами 
с.Білівці», який ознайомив присутніх з проєктом рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

39. Слухали: Мацкуляка М.В. – начальника відділу земельних відносин «Про 
затвердження структури та штатної чисельності апарату виконавчого комітету 
Хотинської міської ради на 2022 рік», який ознайомив присутніх з проєктом 
рішення.   
 

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

“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 
 

40. Слухали: Дранчука А.Д. – міського голову «Про звернення депутатів 
Хотинської міської ради VIII скликання», який ознайомив присутніх з проєктом 

рішення та запропонував направити дане звернення до Кабінету Міністрів 
України.  
 

Головуючий звернувся з проханням, проголосувати, хто за те, щоб прийняти 
дане рішення за основу.  
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Голосували: 
“ЗА”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Відсутні» – 7. 
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”  - 20; 
“Проти”  - немає; 
“Утримався” – немає; 
«Не взяли участі в голосуванні” – немає; 
 «Відсутні» – 7. 
Рішення прийнято. 

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

Міський голова      Андрій ДРАНЧУК 


