
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

<&&» О£~ 2021 року м. Новоселиця

ПРОТОКОЛ № 7

Присутні:

Голова постійної комісії: АгратінаТ.В.
Члени постійної комісії: Рошка В.В.

Відсутні: Гаращук В.В.

В роботі постійної комісії взяли участь:

1. Міський голова Нікорич Марія Іллінічна;
2. Начальник відділу освіти Руснак Аделіна Іванівна;
3. Секретар міської ради Мироненко Ірина Володимирівна;
4. Начальник фінансового відділу Кіцак Наталля Василівна;
5. Начальник відділу юридично-кадрової роботи Полковнікова Олеся 
Василівна;
6. Головний спеціаліст відділу земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Новоселицької міської ради Обершт Микола 
Васильович.;
7. Староста Маршинецького старостинського округу №1 Нікітович 
Георгій Іванович;
8. Староста Рингацького старостинського округу № 2 Єфтеній Ілля 
Андрійович ;
9. Староста Рокитнянського старостинського округу № 3 Кіореско 
Віталій Вікторович староста;
10. Староста Слобідського старостинського округу № 4 Ротар Анатолій 
Ілліч ;
11. Староста Строїнецькогл старостинського округу № 5 Кукуряк
Маріан Ілліч ;
12. Староста Котелівського старостинського округу № 6 Зеліско
Володимир Леонтійович;
13. Староста Берестянського старостинського округу Кочурка Раду
Порфирович ;



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 про виконання програми «Обдарована 
дитина» 2019-2023.

Доповідач: Начальник відділу освіти Руснак Аделіна 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: затвердити і винести на чергову сесію Новоселицької 

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №.2 Про затвердження Положення про відділ 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Комунальної Установи «Центр 
надання соціальних послуг» Новоселицької міської ради Чернівецького району 
Чернівецької області.

Доповідач: в.о директора «Центр надання соціальних послуг»
Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області 
Гульпак Д.О.

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.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №3. Про затвердження Положення про 
Відділення соціальної допомоги вдома Комунальної Установи «Центр надання 
соціальних послуг» Новоселицької міської ради Чернівецького району 
Чернівецької області.



Доповідач: в.о директора «Центр надання соціальних послуг»
Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області 
Гульпак Д.О.

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

ЗА - 2, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.

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

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №4. Про затвердження Положення про 
громадський бюджет (бюджет участі) у Новоселицькій МТГ.

Доповідач: Начальник відділу юридично-кадрової роботи Полковнікова 
О.В.

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 №5. Про затвердження Цільової програми 
Громадського бюджету (Бюджету участі) Новоселицької міської територіальної 
громади.

Доповідач: Начальник відділу юридично-кадрової роботи Полковнікова 
О.В.

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 № 6. Про затвердження Положення про порядок 
проведення конкурсу на заміщення посади директора комунальної установи 
«Новоселицький районний будинок культури» Новоселицької міської ради та 
затвердження типової форми контракту з директором будинку культури.

Доповідач: Начальник відділу юридично-кадрової роботи Полковнікова 
О.В.

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

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

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

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №7. Про затвердження Реєстру комунального 
майна, що перебуває у комунальній власності Новоселицької міської ради.



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 №8. Про затвердження Програми з підвищення 
ефективності управління активами Новоселицької територіальної громади на 
2021 - 2024 роки.

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 № 9. Про затвердження переліку підприємств, 
установ, організації, що надають соціально-важливі послуги населенню.

Доповідач: 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 №10. Про затвердження звітів про незалежну 
оцінку майна.

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 №11. Про розгляд листа Чернівецького 
районного відділу Фонду державного майна України.

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 розгляд листа Регіонального відділення 
Фонду державного Майна України щодо прийняття у сферу управління 
приміщення ЗСЦЗ - сховища № 197/001.

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 №13 Про затвердження Порядку виявлення, 
обліку та набуття у комунальну власність Новоселицької міської територіальної 
громади майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна.

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 №14. Про затвердження Положення про порядок 
списання об'єктів комунальної власності Новоселицької міської територіальної 
громади

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 №15 Про внесення змін до міського бюджету на 
2021 рік.

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

Пропозиція: Агратіна Т.В. депутат міської ради, запропонувала 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 №16. 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: Агратіна Т.В., депутат міської ради, запропонувала винести 
дане питання на сесію Новоселицької місько ї ради.

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

міської ради.

СЛУХАЛИ ПИТАННЯ №17. Про зміну юридичної адреси Новоселицької 
міської ради Чернівецького району Чернівецької області.

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.

ПИТАННЯ № 18-136. Земельні питання.

Пропозиція комісії винести питання на затвердження сесії міської ради.

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

Голова комісії Тетяна АГРАТІНА


