
УКРАЇНА 
НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

постійна комісія з питань регламенту, законності, депутатської діяльності, 
етики, гласності, свободи совісті та зв’язку із засобами масової інформації

22 квітня 2021 року м. Новоселиця

ПРОТОКОЛ № Є

Присутні:

Голова постійної комісії: Агратіна Т.В.

Члени постійної комісії: Рошка В.В.

Відсутні: Гаращук В.В.

В роботі постійної комісії взяли участь:

1. Міський голова Нікорич Марія Іллічна;
2. Перший заступник міського голови Арсеній Сергій Васильович;
3. Начальник відділу освіти Руснак Аделіна Іванівна;
4. Секретар міської ради Мироненко Ірина Володимирівна;
5. Начальник економічного розвитку, інвестицій та закупівель Рокоча Майя 
Іванівна;
6. Начальник фінансового відділу Кіцак Наталля Василівна;
7. Начальник відділу соціального захисту населення Арсеній Лія 
Вікторівна;
8. Начальник відділу цивільного захисту, НС та оборонно-мобілізаційної 
роботи Мамавко Андрій Анатолійович.
9. Начальник відділу юридично-кадрової роботи Полковнікова Олеся 
Василівна.
10. Головний спеціаліст відділу земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Новоселицької міської ради Обершт Микола 
Васильович.
11. Доповідачі з питань порядку денного комісії

Головуючий: Агратіна Т.В.
Головою комісії запропоновано затвердити порядок денний комісії.



ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.

ВИРІШИЛИ: Порядок денний засідання комісії затвердити (додається).

Розгляд питань порядку денного
постійною комісією з питань регламенту, законності, депутатської 

діяльності, етики, гласності, свободи совісті та зв ’язку із засобами масової 
інформації

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №1. Звіт міського голови про виконання міського 
бюджету за І квартал 2021 року.

Доповідач: Міський голова Нікорич Марія Іллічна.
Пропозиція: Рошка В.В., депутат міської ради, запропонував винести дане 

питання на сесію Новоселицької міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити і винести на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №2.Про виконання міського бюджету за І 
квартал 2021 року.
Доповідач: начальник фінансового відділу Новоселицької міської ради 

Кіцак Наталія Василівна.
Пропозиція: Агратіна Т.В., депутат міської ради, запропонувала винести 

дане питання на сесію Новоселицької міської ради.
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради. Питання взяти до відома, презентацію звіту оприлюднити на 
сайті.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №3. Про затвердження Програми соціального 
та економічного розвитку Новоселицької міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки.

Доповідач: начальниквідділу економічного розвитку, інвестицій та 
закупівельНовоселицької міської ради Ракоча Майя Іванівна.

Пропозиція: Агратіна Т.В.., депутат міської ради, запропонувала винести 
дане питання на сесію Новоселицької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №4. Про затвердження 
Програми«Оздоровлення та відпочинку дітей Новоселицької міської 
територіальної громади на 2021 рік».



Доповідач:начальник відділу соціального захисту населення Арсеній Лія 
Вікторівна

Пропозиція: Рошка В. В. депутат міської ради, запропонував винести дане 
питання на сесію Новоселицько ї м ісько ї ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ :винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №5. Про внесення змін до міського бюджету на 
2021 рік..

Доповідач: начальник фінансового відділу Новоселицької міської ради 
Кіцак Наталія Василівна.

Пропозиція: депутат міської ради Агратіна Т.В. запропонувала винести 
дане питання на сесію.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №6. Про затвердження посадового складу та 
Положення комісії з питань евакуації Новоселицької міської ради.

Доповідач: Новоселицький міський голова Нікорич Марія Іллінічна
Пропозиція: депутат міської ради Рошка В. В. запропонував винести дане 

питання на сесію.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ № 7. Про затвердження Положення про 
конкурс та порядок призначення на посади керівників закладів загальної 
середньої освіти комунальної форми власності Новоселицької міської 
територіальної громади

Доповідач начальник відділу освіти Новоселицької міської ради Руснак 
Аделіна Іванівна

Пропозиція: Рошка В.В., депутат міської ради, запропонував винести дане 
питання на сесію Новоселицької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.



СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №8. Про затвердження попередньої мережі 
закладів загальної середньої освіти Новоселицької МТГ на 2021/2022 
навчальний рік.

Доповідач: начальник відділу освіти Новоселицької міської ради Руснак 
Аделіна Іванівна

Пропозиція: Рошка В. В., депутат міської ради, запропонував винести дане 
питання на сесію Новоселицької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.

ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 
міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №9. Про заміну сторони в договорах оренди.
Доповідач головний спеціаліст відділу земельних відносин та комунальної 

власності виконавчого комітету Новоселицької міської ради Обершт Микола 
Васильович.

Пропозиція Рошка В.В.., депутат міської ради, запропонував винести дане 
питання на сесію Новоселицької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ № 10. Про продовження договору оренди 
нерухомого майна з Державною установою «Центр пробації»

Доповідач: головний спеціаліст відділу земельних відносин та 
комунальної власності виконавчого комітету Новоселицької міської ради 
Обершт Микола Васильович.

Пропозиція: Рошка В.В.., депутат міської ради, запропонував винести 
дане питання на сесію Новоселицької м іської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №11. Про розірвання договорів оренди 
нежитлових приміщень по вулиці Клубна, 3 укладених з Новоселицькою 
районною державною адміністрацією

Доповідач: головний спеціаліст відділу земельних відносин та 
комунальної власності виконавчого комітету Новоселицької міської ради 
Обершт Микола Васильович.

Пропозиція: Рошка В.В., депутат міської ради, запропонував винести дане 
питання на сесію Новоселицької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА-2, ПРОТИ-0, УТРИМАЛИСЬ-0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.



СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №12. Про розірвання договору оренди 
нежитлових приміщень по вулиці Центральній, 37 укладеного з 
Новоселицькою районною державною адміністрацією

Доповідач: головний спеціаліст відділу земельних відносин та
комунальної власності виконавчого комітету Новоселицької міської ради 
Обершт Микола Васильович.

Пропозиція: Рошка В.В., депутат міської ради, запропонував винести дане 
питання на сесію Новоселицької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане ,питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №13 Про розірвання договору оренди 
нежитлових приміщень по провулку Карамзіна, 1 в місті Новоселиця 
укладеного з Ротарем Д.В.

Доповідач: головний спеціаліст відділу земельних відносин та 
комунальної власності виконавчого комітету Новоселицької міської ради 
Обершт Микола Васильович.

Пропозиція: Рошка В. В. депутат міської ради, запропонував винести дане 
питання на сесію Новоселицької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №14 Про розірвання договорів оренди 
нежитлових приміщень укладених з Чернівецькою філією ПАТ 
«Укртелеком».

Доповідач: головний спеціаліст відділу земельних відносин та 
комунальної власності виконавчого комітету Новоселицької міської ради 
Обершт Микола Васильович.

Пропозиція: Рошка В.В., депутат міської ради, запропонував винести дане 
питання на сесію Новоселицької міської ради.

ГОЛОСУВАТИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №15. Про розірвання договорів оренди 
нежитлових приміщень укладених з управлінням праці та соціального захисту 
населення Новоселицької районної державної адміністрації..

Доповідач: головний спеціаліст відділу земельних відносин та 
комунальної власності виконавчого комітету Новоселицької міської ради 
Обершт Микола Васильович.



Пропозиція: Рошка В.В., депутат міської ради, запропонував винести дане 
питання на сесію Новоселицької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №16. Про надання Чернівецькій районній 
державній адміністрації згоди на передачу в оренду без оголошення 
аукціону частини приміщень по вулиці Клубна, 3 в місті Новоселиця.

Доповідач: головний спеціаліст відділу земельних відносин та 
комунальної власності виконавчого комітету Новоселицької міської ради 
Обершт Микола Васильович.

Пропозиція: Агратіна Т.В., депутат міської ради, запропонувала винести 
дане питання на сесію Новоселицької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №17. Про надання Чернівецькій районній 
державній адміністрації згоди на передачу в оренду без оголошення 
аукціону частини приміщень по вулиці Центральній, 37

Доповідач: головний спеціаліст відділу земельних відносин та 
комунальної власності виконавчого комітету Новоселицької міської ради 
Обершт Микола Васильович.

Пропозиція: Рошка В.В., депутат міської ради, запропонував винести дане 
питання на сесію Новоселицької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №18. Про надання в оренду Навчально- 
методичному центру ЦЗ та БЖД частини нежитлового приміщення по 
вулиці Центральній, 37 в місті Новоселиця.

Доповідач: головний спеціаліст відділу земельних відносин та 
комунальної власності виконавчого комітету Новоселицької міської ради 
Обершт Микола Васильович.

Пропозиція: Рошка В.В., депутат міської ради, запропонував винести дане 
питання на сесію Новоселицької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.



СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №19. Про надання згоди Управлінню ДМС 
України в Чернівецькій області на переукладання договору суборенди частини 
нежитлового приміщення площею 2 м .

Доповідач: головний спеціаліст відділу земельних відносин та 
комунальної власності виконавчого комітету Новоселицької міської ради 
Обершт Микола Васильович.

Пропозиція: Рошка В. В., депутат міської ради, запропонував винести дане 
питання на сесію Новоселицької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №20. Про прийняття у комунальну власність 
Новоселицької міської ради та на баланс міської ради і передачу на баланс 
КП «Новоселицька міська тепломережа» матеріальних цінностей.

Доповідач: головний спеціаліст відділу земельних відносин та 
комунальної власності виконавчого комітету Новоселицької міської ради 
Обершт Микола Васильович.

Пропозиція: Рошка В. В., депутат міської ради, запропонував винести дане 
питання на сесію Новоселицько ї м іської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ № 19-116. Земельні питання.

Комісія запропонувала винести дані питання на розгляд та затвердження 
сесії міської ради.

117. Різне. Заяв, повідомлень та пропозицій до обговорення не було.

Голова комісії Тетяна АГРАТІНА


