
УКРАЇНА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету Нетішинської міської ради 
 
20.07.2016     Нетішин     № _15_ 
 
ГОЛОВУВАВ: 
Супрунюк О.О.  - міський голова  
 
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 
Антощук В.С. - заступник директора ТОВ "Біообладсервіс" з економічних 

питань, представник Нетішинської міської партійної 
організації ВО "Батьківщина" Хмельницької області 

 
Бобіна О.П. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Нетішинської міської ради 
 
Волков С.В. - фізична особа-підприємець, представник Нетішинської 

міської в Хмельницькій області організації                                    
ПП "Громадський рух "Народний контроль" 

 
Лелях В.Б.  - охоронник ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», голова 

громадської організації "Нетішинське міське об’єднання 
воїнів АТО" 

 
Пахольчук В.М.  - фізична особа-підприємець 
 
Пашинська В.Я. - керуючий справами виконавчого комітету Нетішинської 

міської ради 
 
Почебула С.В. - аналітик з інвестицій та кредитування ТОВ "Дельта-

Інжиніринг", представник Нетішинської міської в 
Хмельницькій області організації ПП "Громадський рух 
"Народний контроль" 

 
Рахлінський О.В.  - заступник генерального директора ВП "ХАЕС" ДП "НАЕК 

"Енергоатом" з капітального будівництва  
 
Скиба П.П. - перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Нетішинської міської ради 
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Степанюк О.В. - заступник голови правління ПАТ "УБ ХАЕС" з персоналу, 

представник Нетішинської міської організації партії "Блок 
Петра Порошенка "Солідарність" 

 
Хімка І.Б. - директор ТОВ ІВП "Відеотехсервіс", представник 

Нетішинської міської організації партії "Блок Петра 
Порошенка "Солідарність" 

Шевчук Б.П. - вчитель Нетішинської загальноосвітньої школи                        
І-ІІІ ступенів № 1  

 
Шестак А.П. - заступник генерального директора ВП "ХАЕС" ДП "НАЕК 

"Енергоатом" з економіки та фінансів 
 
ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 
Гвоздяр П.І. - начальник 3 Державного пожежно-рятувального загону  

ГУ ДСНС України в Хмельницькій області  
 
Коптюк А.А. - лікар, завідувач гінекологічного відділення КМЗ НМР 

"СМСЧ м.Нетішин" 
 
Хоменко О.В.  - секретар Нетішинської міської ради 
 
ПРИСУТНІ:  - представники відділів, управлінь виконавчого комітету 

міської ради та інші особи (список додається). 
 

Супрунюк О.О., міський голова: 
На засідання виконавчого комітету міської ради прибули 13 членів виконавчого 

комітету міської ради, а саме: Атощук В.С., Бобіна О.П., Волков С.В., Лелях В.Б., 
Пахольчук В.М., Пашинська В.Я., Почебула С.В., Рахлінський О.В., Скиба П.П., 
Супрунюк О.О., Хімка І.Б., Шевчук Б.П. та Шестак А.П. 

Пропоную розпочати засідання виконавчого комітету міської ради. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ щодо початку засідання виконавчого комітету 
міської ради:  
За   - 13 (тринадцять) 
Проти  - 0 (нуль) 
Утрималось  - 0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  засідання виконавчого комітету міської ради розпочати. 
 
СЛУХАЛИ: 

Супрунюка О.О., міського голову: 
До проекту порядку денного засідання виконкому внесено 24 питання. Усі 

проекти рішень виконкому разом з порядком денним Вам, шановні члени 
виконавчого комітету міської ради 19 липня 2016 року були надіслані на електронних 
носіях, а сьогодні надані на паперових носіях.  
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Якщо доповнень та змін до запропонованого проекту порядку денного 

засідання виконкому немає, ставлю на голосування питання щодо прийняття проекту 
порядку денного засідання виконкому за основу та затвердження у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття порядку денного засідання 
виконкому за основу та затвердження у цілому: 
За   - 13 (тринадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  - порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради 

затвердити у цілому. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про розгляд проекту внесення змін до бюджету міста на 2016 рік 
ІНФОРМУЄ:з Кравчук Валентина 

Федорівна  
- начальник фінансового управління 
виконавчого комітету міської ради 

 
2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 лютого 
2016 року № 55/2016 
ІНФОРМУЄ: Кравчук Валентина 

Федорівна  
- начальник фінансового управління 
виконавчого комітету міської ради 

 
3. Про застосування системи електронних державних закупівель 
ІНФОРМУЄ: Заріцька Наталія 

Миколаївна  
- начальник управління економіки 
виконавчого комітету міської ради 

 
4. Про затвердження проектних документацій 
ІНФОРМУЄ: Заріцька Наталія 

Миколаївна  
- начальник управління економіки 
виконавчого комітету міської ради 

 
5. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 
26.11.2015 № 389/2015 
ІНФОРМУЄ: Заріцька Наталія 

Миколаївна  
- начальник управління економіки 
виконавчого комітету міської ради 

 
6. Про безоплатну передачу майна територіальної громади міста з балансу                     
КП НМР "Житлово-комунальне об’єднання" на баланс КП НМР "Благоустрій", у 
господарське відання 
ІНФОРМУЄ: Охримчук Оксана 

Михайлівна  
- директор Фонду комунального майна міста 
Нетішина  

 
7. Про передачу з балансу КП НМР "Житлово-комунальне об’єднання" на баланс 
Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), в оперативне управління, приміщення 
ІНФОРМУЄ: Охримчук Оксана 

Михайлівна  
- директор Фонду комунального майна міста 
Нетішина  
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8. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю "Епас" дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами 
ІНФОРМУЄ: Охримчук Оксана 

Михайлівна  
- директор Фонду комунального майна міста 
Нетішина  

 
9. Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
"Шевченка-7" дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
ІНФОРМУЄ: Охримчук Оксана 

Михайлівна  
- директор Фонду комунального майна міста 
Нетішина  

10. Про надання КП НМР "Благоустрій" згоди на розміщення малих архітектурних 
форм 
ІНФОРМУЄ: Зіщук Інна 

Анатоліївна 
- спеціаліст відділу планування та забудови 
територій управління містобудування та 
архітектури виконавчого комітету міської 
ради  

 
11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Нетішинської м іської ради 
від 24.05.2016 № 202/2016 
ІНФОРМУЄ: Зіщук Інна 

Анатоліївна 
- спеціаліст відділу планування та забудови 
територій управління містобудування та 
архітектури виконавчого комітету міської 
ради  

 
12. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Нет ішинської міської ради 
від 26.02.2015 № 66/2015 
ІНФОРМУЄ: Данилюк Оксана 

Володимирівна  
- спеціаліст відділу з питань обліку, 
розподілу та приватизації житла 
виконавчого комітету міської ради 

 
13. Про затвердження Положення про порядок надання одноразової матеріальної 
допомоги мешканцям міста Нетішин 
ІНФОРМУЄ: Пашинська 

Валентина Яківна  
- керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради 

 
14. Про надання Гережун І.Л. матеріальної допомоги на лікування  
ІНФОРМУЄ: Пашинська 

Валентина Яківна  
- керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради 

 
15. Про видалення зелених насаджень на території міста Нетішин 
ІНФОРМУЄ: Миронюк Володимир 

Миколайович  
- начальник відділу земельних ресурсів та 
охорони навколишнього природного 
середовища виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради  

 
16. Про видалення зелених насаджень на вулиці Михайлова 
ІНФОРМУЄ: Миронюк Володимир 

Миколайович  
- начальник відділу земельних ресурсів та 
охорони навколишнього природного 
середовища виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради  
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17. Про видалення зелених насаджень у районі будинку № 8, що на вулиці 
Будівельників 
ІНФОРМУЄ: Миронюк Володимир 

Миколайович  
- начальник відділу земельних ресурсів та 
охорони навколишнього природного 
середовища виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради  

 
18. Про видалення зелених насаджень на території ДНЗ № 2 "Казка" 
ІНФОРМУЄ: Миронюк Володимир 

Миколайович  
- начальник відділу земельних ресурсів та 
охорони навколишнього природного 
середовища виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради  

 
19. Про видалення зелених насаджень на території ДНЗ № 3 "Дзвіночок" 
ІНФОРМУЄ: Миронюк Володимир 

Миколайович  
- начальник відділу земельних ресурсів та 
охорони навколишнього природного 
середовища виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради  

 
20. Про видалення зелених насаджень на території ДНЗ № 4 "Вогник" 
ІНФОРМУЄ: Миронюк Володимир 

Миколайович  
- начальник відділу земельних ресурсів та 
охорони навколишнього природного 
середовища виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради  

 
21. Про видалення зелених насаджень на території ПНЗ "Будинок дитячої 
творчості" 
ІНФОРМУЄ: Миронюк Володимир 

Миколайович  
- начальник відділу земельних ресурсів та 
охорони навколишнього природного 
середовища виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради  

 
22. Про видалення зелених насаджень на території ПСНМЗ "Нетішинська міська 
школа мистецтв" 
ІНФОРМУЄ: Миронюк Володимир 

Миколайович  
- начальник відділу земельних ресурсів та 
охорони навколишнього природного 
середовища виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради  

 
23. Про видалення зелених насаджень на території Нетішинського міського 
краєзнавчого музею 
ІНФОРМУЄ: Миронюк Володимир 

Миколайович  
- начальник відділу земельних ресурсів та 
охорони навколишнього природного 
середовища виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради  
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24. Про передачу з балансу комунального закладу "Палац культури міста 
Нетішина" на баланс управління капітального будівництва виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради, в оперативне управління, незавершених капітальних 
інвестицій в необоротні активи 
ІНФОРМУЄ: Михасик Іван 

Миколайович  
- начальник управління культури 
виконавчого комітету міської ради  

 
 

До зали засідання виконавчого комітету міської ради зайшов член виконавчого 
комітету міської ради, заступник голови правління ПАТ "УБ ХАЕС" з персоналу, 
представник Нетішинської міської організації партії "Блок Петра Порошенка 
"Солідарність" Степанюк О.В. 

Усіх членів виконкому, які беруть участь у засіданні, становить 14 чоловік.  
 

1 
Про розгляд проекту внесення змін до бюджету міста Нетішина на 2016 рік 

 
СЛУХАЛИ: 

Кравчук В.Ф., начальника фінансового управління виконавчого комітету 
міської ради: 

Проект внесення змін до бюджету міста на 2016 рік передбачає збільшення 
обсягу доходів та видатків на загальну суму 23 мільйона 474 тисячі 900 гривень. 

На минулому засіданні виконкому Вами був розглянутий звіт про виконання 
бюджету міста за перше півріччя 2016 року. За результатами роботи за січень-червень 
2016 року до загального фонду бюджету міста надійшло 75 мільйонів 638 тисяч                 
400 гривень, що становить 133,8 відсотка від плану на звітний період. А тому, 
відповідно до частини 7 статті 78 Бюджетного кодексу України є підстави для 
внесення змін до бюджету міста, зокрема збільшення обсягу доходів бюджету міста 
на загальну суму 23 мільйона 474 тисячі 900 гривень. Пропозиції щодо збільшення 
позицій доходної частини бюджету міста зазначені у додатку 1 до проекту рішення 
виконкому. Збільшення обсягу доходів пов’язане зі збільшенням податку на доходи 
фізичних осіб, який вираховується із заробітної плати. Збільшення цього податку 
пов’язане зі збільшенням ставки податку з 15 відсотків на 18 відсотків. Пропонується 
збільшити доходи від сплати земельного податку майже на 6 мільйонів 544 тисячі 
гривень, у зв’язку з проведенням від 01 січня цього року індексації нормативно-
грошової оцінки на коефіцієнт 1,433. Також змінилися ставки земельного податку для 
окремих платників цього податку. Це у першу чергу стосується Хмельницької 
атомної електростанції. Також зросли надходження від сплати єдиного податку. А 
тому пропонуємо його збільшити на один мільйон 800 тисяч гривень.  

Також пропонуємо збільшити державне мито за видачу закордонних паспортів 
на 299 тисяч гривень. 

Позиції, які стосуються міжбюджетних трансфертів, а це субвенція для виплати 
дитячих, освітня субвенція, медична субвенція, також збільшені. Збільшення не 
значні, але надійшло повідомлення про збільшення таких субвенцій і вони надійдуть 
до бюджету міста у другому півріччі 2016 року. 

Разом з тим, ми пропонуємо зменшити доходи від податку на доходи фізичних 
осіб від оподаткування пенсійних виплат на 300 тисяч гривень. Це пов’язано із 
прийняттям Верховною Радою України Закону щодо внесення змін до Податкового 
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кодексу України, відповідно до якого скасовані утримання із зарплати податку на 
доходи фізичних осіб пенсіонерів, які продовжують працювати.  

Також пропонуємо зменшити надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній 
власності територіальної громади міста, на 213,7 тисяч гривень. Згідно з рішенням 
шостої сесії Нетішинської міської ради  VІІ скликання  від 29 січня 2016 року № 6/131 
«Про сплату орендної плати КП НМР «ЖКО» до бюджету міста» комунальне 
підприємство звільнене від сплати орендної плати до бюджету міста протягом цього 
року.  

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, 
у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування, на суму 37 тисяч 
гривень також зменшується. 

Враховуючи фінансовий ресурс, пропонується у другому півріччі 2016 року 
направити кошти бюджету міста на потреби відділів, управлінь виконкому, які 
зазначені у додатку до пояснювальної записки фінансового управління щодо внесення 
змін до бюджету міста на 2016 рік. 

Із 23 мільйонів гривень кошти переважно спрямовуються на видатки 
загального характеру. Зокрема, майже 6 мільйонів гривень направляється на виплату 
заробітної плати. Збільшується фонд заробітної плати для преміювання працівників 
бюджетної сфери у розмірі 50 відсотків посадового окладу, у першу чергу це 
стосується працівників освіти, які зайняті підготовкою закладів до нового 
навчального року. У зв’язку з уведенням у дію Закону України «Про державну 
службу» змінилися розміри заробітної плати державних службовців. З метою 
прирівняння посадових заробітних плат державних службовців з посадовими 
окладами посадових осіб місцевого самоврядування пропонуємо збільшити фонд 
оплати праці структурних підрозділів виконкому, які зазначені у додатку.  

Також для працівників КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» пропонується направити 
на оплату праці один мільйон 300 тисяч гривень.  

Проблемними питаннями фінансування у другому півріччі цього року  
залишаються медична частина і професійний ліцей. У зв’язку з цим, ми пропонуємо 
залишити нерозподілений резерв у бюджеті міста, а це близько 5 мільйонів гривень. 
Також будемо звертатися до вищих органів влади щодо виділення додаткових коштів 
із державного бюджету як для медичної частини, так і для професійного ліцею.   

Із бюджету міста ми пропонуємо направити на капітальні вкладення                          
8 мільйонів 300 тисяч гривень. Ці кошти пропонується направити відповідно до 
звернень головних розпорядників коштів бюджету міста. 

Усі позиції розподілу додаткових коштів зазначені у додатках до проекту 
рішення виконкому, а тому якщо є запитання у членів виконкому я готова надати на 
них відповіді. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Почебула С.В., член виконавчого комітету міської ради, аналітик з інвестицій 

та кредитування ТОВ "Дельта-Інжиніринг", представник Нетішинської міської в 
Хмельницькій області організації ПП "Громадський рух "Народний контроль": 

У мене запитання щодо значного збільшення фонду заробітної плати одному із 
структурних підрозділів виконкому. Це пов’язане саме із прирівнянням до рівня 
заробітної плати державних службовців?  

Кравчук В.Ф., начальник фінансового управління виконавчого комітету 
міської ради: 
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 Так, це пов’язано із рівнем заробітної плати посадових осіб місцевого 
самоврядування на сьогодні і рівнем заробітної плати державних службовців від                  
01 травня цього року. Ми врахували залишки бюджетних призначень, які залишилися 
на 01 липня 2016 року і розрахували заробітну плату починаючи від 01 липня цього 
року.  

Почебула С.В., член виконавчого комітету міської ради, аналітик з інвестицій 
та кредитування ТОВ "Дельта-Інжиніринг", представник Нетішинської міської в 
Хмельницькій області організації ПП "Громадський рух "Народний контроль": 

Виділяються  кошти  на  виплату заробітної плати для комунального медичного  
закладу. Отже, штат колишнього державного медичного закладу переведений до 
комунального медичного закладу.  

Кравчук В.Ф., начальник фінансового управління виконавчого комітету 
міської ради: 
 Так, від 14 червня цього року працівники державного закладу переведені до 
комунального закладу.  

Супрунюк О.О., міський голова: 
Щодо медичного закладу, то люди усі переведені до комунального медичного 

закладу і оголошено про скорочення чисельності, яке планується від 14 вересня                 
2016 року. Планується до скорочення 54 штатних одиниці.  

Також хочу зазначити, що на придбання обладнання для виготовлення 
закордонних паспортів у місті ми виділили з бюджету міста 350 тисяч гривень. У 
першому півріччі 2016 року до бюджету міста надійшло держмита за виготовлення 
закордонних паспортів 185 тисяч гривень. Тобто ми за цей рік повернемо витрачені 
кошти і ще додатково отримаємо дохід до бюджету міста.   

Якщо інших запитань і пропозицій немає, пропоную проголосувати за 
прийняття проекту рішення як рішення виконкому за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про розгляд проекту внесення змін до бюджету 

міста Нетішина на 2016 рік" прийняти як рішення виконавчого 
комітету міської ради (додається). 

 
2 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 лютого 
2016 року № 55/2016 
 
СЛУХАЛИ: 

Кравчук В.Ф., начальника фінансового управління виконавчого комітету 
міської ради: 

Унесення змін до рішення виконкому від 11 лютого 2016 року № 55/2016 "Про 
заходи щодо наповнення бюджету міста, економного і раціонального використання 
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коштів бюджету міста у 2016 році" пов’язане із додатковими надходженнями до 
бюджету міста. Пунктом 5 цього рішення було заборонено відділам, управлінням та 
іншим структурним підрозділам виконкому, комунальним підприємствам 
здійснювати збільшення фінансового ресурсу бюджетних програм та розробляти інші 
програми. Сьогодні ми пропонуємо унести зміни до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 11 лютого 2016 року № 55/2016 "Про заходи щодо наповнення 
бюджету міста, економного і раціонального використання коштів бюджету міста у 
2016 році", а саме пункт 5 додатку 2 до рішення виключити, оскільки бюджет міста 
має додатковий фінансовий ресурс.  

 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 11 лютого 2016 року № 55/2016" 
прийняти як рішення виконавчого комітету міської ради 
(додається). 

 
3 

Про застосування системи електронних державних закупівель 
 
СЛУХАЛИ: 

Заріцьку Н.М., начальника управління економіки виконавчого комітету 
міської ради: 

Пропонується під час здійснення закупівель, за рахунок коштів бюджету міста, 
товарів, робіт і послуг, вартість яких є більшою ніж десять тисяч гривень, 
використовувати електронну систему закупівель, з метою відбору постачальника 
товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення 
договору. Разом з тим, пункт 1 проекту рішення  пропоную після слів «робіт і послуг» 
доповнити словами «окрім проектних робіт» і далі за текстом. Це пов’язане з тим, що 
головним розпорядникам коштів прийдеться замовляти досить багато проектних 
робіт. 

Розпорядникам та одержувачам коштів бюджету міста Нетішина забезпечити 
безумовне виконання цього рішення. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
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При розробці проектних робіт стоїть питання не стільки хто дешевше зробить, 

а хто якісніше виконає роботу. 
Почебула С.В., член виконавчого комітету міської ради, аналітик з інвестицій 

та кредитування ТОВ "Дельта-Інжиніринг", представник Нетішинської міської в 
Хмельницькій області організації ПП "Громадський рух "Народний контроль": 

У мене пропозиція дещо інша. Я пам’ятаю, що у січні ми вносили зміни до 
тендерних закупівель щодо закупівель костюмів для творчих колективів закладів 
культури. Можливо передбачити, що виключення при проведенні тендерних 
закупівель проводити за рішеннями виконкому. Сьогодні ми виключення робимо для 
проектних робіт, завтра може виникнути терміново ще якесь питання. Вивчаючи 
Закон України «Про публічні закупівлі» я зрозумів, що там не усе так просто. 
Можливо передбачити додатковий пункт, яким передбачити, що окремі закупівлі 
провадяться за рішенням виконкому. Ми будемо вносити зміни постійно, особливо на 
перших порах застосування цього Закону.  

Заріцьку Н.М., начальник управління економіки виконавчого комітету міської 
ради: 

Я думаю, що у цьому проекті рішення прописувати цю пропозицію немає 
потреби. Але якщо будуть виникати питання, то за пропозицією головних 
розпорядників коштів ми будемо виносити такі питання на засідання виконкому і 
приймати окремі рішення.  

Почебула С.В., член виконавчого комітету міської ради, аналітик з інвестицій 
та кредитування ТОВ "Дельта-Інжиніринг", представник Нетішинської міської в 
Хмельницькій області організації ПП "Громадський рух "Народний контроль": 

Можливо у це рішення вносити зміни не потрібно, а на наступне засідання 
підготувати окремий проект рішення з цього питання.  

Супрунюк О.О., міський голова: 
Я пропоную зараз прийняти проект рішення виконкому за основу та у цілому, 

зі змінами, які запропоновані начальником управління економіки виконкому                                    
Заріцькою Н.М. Разом з тим, начальнику управління економіки виконкому            
Заріцькій Н.М. доручається опрацювати пропозицію члена виконкому Почебули С.В. 
і на наступне засідання виконкому запропонувати проект рішення виконкому. 

Ставлю на голосування проект рішення як рішення виконкому за основу та у 
цілому, зі змінами, запропоновані начальником управління виконкому                   
Заріцькою Н.М. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому  за основу тау цілому зі змінами: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про застосування системи електронних 

державних закупівель" прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради, зі змінами (додається)  
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4 
Про затвердження проектних документацій 

 
СЛУХАЛИ: 

Заріцьку Н.М., начальника управління економіки виконавчого комітету 
міської ради: 

Є постанова Кабінету Міністрів України про виділення коштів субвенції на 
зону спостереження, а тому ми зараз готуємо перелік об’єктів, ремонт яких буде 
здійснюватися за ці кошти. Пропонується затвердити проектні документації за двома 
видами ремонтів. Зокрема: 

- проектну документацію за робочим проектом "Капітальний ремонт будівлі 
(заміна вікон на металопластикові, ремонт туалетів блоку А) Нетішинської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 Нетішинської міської ради Хмельницької 
області по вул.Будівельників, 5 в м.Нетішин Хмельницької області" відповідно до 
експертного звіту філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Хмельницькій області від                 
29 березня 2016 року № 23-00071-16, загальною кошторисною вартістю будівництва                
один мільйон 804 тисячі 794 гривні, у тому числі: будівельні роботи - один мільйон 
452 тисячі 831 гривня, інші витрати – 351 тисяча 963 гривні; 

- проектну документацію за робочим проектом "Капітальний ремонт дороги по 
вулиці Набережна в м.Нетішин Хмельницької області" відповідно до експертного 
звіту філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Хмельницькій області від 10 лютого                
2016 року № 23-00032-16, загальною кошторисною вартістю будівництва 3 мільйони        
356 тисяч 556 гривень, у тому числі: будівельні роботи – 2 мільйони 731 тисяча                
505 гривень, інші витрати – 625 тисяч 51 гривня. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про затвердження проектних документацій" 

прийняти як рішення виконавчого комітету міської ради 
(додається). 

 
5 

Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 
26.11.2015 № 389/2015 
 
СЛУХАЛИ: 

Заріцьку Н.М., начальника управління економіки виконавчого комітету 
міської ради: 
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Пропонується унести до рішення виконавчого комітету Нетішинської міської 

ради від 26 листопада 2015 року № 389/2015 "Про затвердження плану діяльності 
виконавчого комітету Нетішинської міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2016 рік". Зокрема, план пропонується доповнити таким видом регуляторного 
акта, як затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя 
багатоквартирного будинку у місті Нетішин. Проект цього регуляторного акта буде 
розроблятися Фондом комунального майна міста Нетішина.   
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про внесення доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 26.11.2015 № 389/2015" прийняти як 
рішення виконавчого комітету міської ради (додається). 

 
6 

Про безоплатну передачу майна територіальної громади міста з балансу                            
КП НМР "Житлово-комунальне об’єднання" на баланс КП НМР "Благоустрій", у 
господарське відання 
 
СЛУХАЛИ: 

Охримчук О.М., директора Фонду комунального майна міста Нетішина:  
У зв’язку із завершенням будівництва мереж зовнішнього електроосвітлення 

вулиці Енергетиків (автодорога № 1) друга черга пропонується безоплатно передати 
майно територіальної громади міста з балансу КП НМР "Житлово-комунальне 
об’єднання" на баланс КП НМР "Благоустрій", у господарське відання, мережі 
зовнішнього електроосвітлення вулиці Енергетиків (автодороги № 1) у м.Нетішин, 
Хмельницької області – 2 черга, вартістю один мільйон 14 тисяч  512 гривень                     
80 копійок, станом на 01 липня 2016 року.  

Для передачі майна утворюється відповідна комісія, яку очолюватиме перший 
заступник міського голови Скиба Петро Павлович.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про безоплатну передачу майна територіальної 

громади міста з балансу КП НМР "Житлово-комунальне 
об’єднання" на баланс КП НМР "Благоустрій", у господарське 
відання" прийняти як рішення виконавчого комітету міської ради 
(додається). 

 
7 

Про передачу з балансу КП НМР "Житлово-комунальне об’єднання" на баланс 
Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), в оперативне управління, приміщення 
 
СЛУХАЛИ: 

Охримчук О.М., директора Фонду комунального майна міста Нетішина:  
За зверненням Нетішинського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг та за погодженням КП НМР "Житлово-
комунальне об’єднання" передається з балансу комунального підприємства на баланс 
територіального центру, в оперативне управління, приміщення, яке розташоване за 
адресою: просп.Курчатова,1, м.Нетішин, загальною площею 135,5 кв.м, первісною 
вартістю 140 тисяч 738 гривень 43 копійки. 

Для передачі приміщення утворюється відповідна комісія, яку очолюватиме 
перший заступник міського голови Скиба Петро Павлович.  

 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про передачу з балансу КП НМР "Житлово-

комунальне об’єднання" на баланс Нетішинського територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), в 
оперативне управління, приміщення" прийняти як рішення 
виконавчого комітету міської ради (додається). 
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8 
Про надання товариству з обмеженою відповідальністю "Епас" дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 
 
СЛУХАЛИ: 

Охримчук О.М., директора Фонду комунального майна міста Нетішина:  
За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Епас" пропонується 

надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами терміном на п’ять років на вулиці 
Солов’євській. Реклама передбачає встановлення двостороннього рекламного щита 
типу біг-борд, площиною розміром 3м х 6м.  

Рекламний щит встановлюється на земельній ділянці, яка належить товариству. 
Погодження від відповідних органів на встановлення реклами отримані, зауважень 
немає.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про надання товариству з обмеженою 

відповідальністю "Епас" дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами " прийняти як рішення виконавчого комітету міської ради 
(додається). 

 
9 

Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
"Шевченка-7" дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
 
СЛУХАЛИ: 

Охримчук О.М., директора Фонду комунального майна міста Нетішина:  
За зверненням об’єднання співвласників багатоквартирного будинку                  

"Шевченка-7" пропонується надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами 
терміном на п’ять років. Об’єднання співвласників має намір встановити 
двосторонній рекламний щит типу біг-борд, площина розміром 3м х 6м, на вулиці 
Шевченка, будинок  № 7. 

Рекламний щит встановлюється на земельній ділянці, яка передана об’єднанню 
у постійне користування. Погодження від відповідних органів на встановлення 
реклами отримані, зауважень немає.  
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ВИСТУПИЛИ: 
Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про надання об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку "Шевченка-7" дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами" прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається). 

 
10 

Про надання КП НМР "Благоустрій" згоди на розміщення малих архітектурних 
форм 
 
СЛУХАЛИ: 

Зіщук І.А., спеціаліста відділу планування та забудови територій управління 
містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради: 

Пропонується надати КП НМР "Благоустрій" згоду на: 
- розміщення малої архітектурної форми на перетині вулиць Лісова та 

Будівельників, згідно із ситуаційним планом; 
- розміщення малої архітектурної форми на перетині вулиць Старонетішинська 

та Снігурі, згідно із ситуаційним планом. 
КП НМР "Благоустрій" необхідно розробити та, у встановленому порядку, 

погодити проекти розміщення малих архітектурних форм; розмістити малі 
архітектурні форми згідно з проектами. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
На цих земельних ділянках, які ми зараз зарезервуємо за комунальним 

підприємством, пропонується розмістити малі архітектурні форми у вигляді символів 
міста Нетішина. Проекти цих МАФів у стадії розробки, на сесії міської ради 
пропонуємо виділити кошти для виготовлення цих МАФів і їх встановлення. Проекти 
виготовлених символів будуть запропоновані до обговорення і лише після 
відповідного погодження будуть встановлені. 

Коротко поясню причину підготовки проекту цього рішення. Є дуже велике 
бажання деяких політичних сил і є уже заяви на ці самі ділянки для встановлення 
рекламних щитів типу біг-борд. Я би не хотів, щоб при в’їзді у місто рекламувалася 
деяка політична сила. Навпаки, при в’їзді у місто повинні бути встановлені символи 
міста енергетиків, працівників атомної електростанції. 
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Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про надання КП НМР "Благоустрій" згоди на 

розміщення малих архітектурних форм" прийняти як рішення 
виконавчого комітету міської ради (додається). 

 
11 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради 
від 24.05.2016 № 202/2016 
 
СЛУХАЛИ: 

Зіщук І.А., спеціаліста відділу планування та забудови територій управління 
містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради: 

За зверненням Новрузової Т.В. пропонується унести до рішення виконавчого 
комітету Нетішинської міської ради від 24 травня 2016 року № 202/2016 "Про 
надання дозволу на перепланування квартир" такі зміни: 
 - у підпункті 1.1. пункту 1 після слів "дозвіл на перепланування квартири № 27, 
що на вул.Варшавській, 15," доповнити словами "загальною площею 111,5 кв.м, 
житловою площею 63,4 кв.м,". 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Нетішинської міської ради від 24.05.2016 № 202/2016" 
прийняти як рішення виконавчого комітету міської ради 
(додається). 
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12 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради 

від 26.02.2015 № 66/2015 
 
СЛУХАЛИ: 

Данилюк О.В., спеціаліста відділу з питань обліку, розподілу та приватизації 
житла виконавчого комітету міської ради: 

Відповідно до листа КП НМР «ЖКО» пропонується унести до рішення 
виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 26 лютого 2015 року № 66/2015 
"Про включення до числа службових квартири №109а, що  на просп.Незалежності, 3" 
такі зміни: 
 - слова та цифри "житловою площею 16,7" замінити словами та цифрою  
"житловою площею 11,4". 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Нетішинської міської ради від 26.02.2015 № 66/2015" 
прийняти як рішення виконавчого комітету міської ради 
(додається). 

 
13 

Про затвердження Положення про порядок надання одноразової матеріальної 
допомоги мешканцям міста Нетішин 
 
СЛУХАЛИ: 

Пашинську В.Я., керуючого справами виконавчого комітету міської ради: 
Цим проектом рішення пропонується затвердити положення про порядок 

надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста у новій редакції. У 
положенні передбачений порядок надання матеріальної допомоги учасникам, які 
беруть або брали участь в АТО, для членів сім’ї загиблих (померлих) учасників АТО, 
для вшанування пам’яті загиблих учасників АТО, для громадян, які тимчасово 
переміщуються із тимчасово окупованої території або із зони АТО, а також 
працівникам бюджетної сфери міста, які працюють у місті, мешкають у місті, але 
зареєстровані в інших населених пунктах.  
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ВИСТУПИЛИ: 
Почебула С.В., член виконавчого комітету міської ради, аналітик з інвестицій 

та кредитування ТОВ "Дельта-Інжиніринг", представник Нетішинської міської в 
Хмельницькій області організації ПП "Громадський рух "Народний контроль": 

У мене є зауваження як стилістичного так і юридичного характеру. У 
положенні значиться, що матеріальна допомога надається громадянам міста 
Нетішина. Немає юридичного вислову громадянам міста, необхідно зазначати 
мешканцям міста. Чому виокремлюються учасники АТО, вони  і є мешканці міста.  

Пашинська В.Я., керуючий справами виконавчого комітету міської ради: 
Відповідно до діючого на сьогодні положення про надання матеріальної 

допомоги комісія раз у місяць розглядає звернення про надання матеріальної 
допомоги, які надходять до виконавчого комітету міської ради, і свої пропозиції надає 
міському голові щодо надання такої допомоги у вигляді проекту розпорядження 
міського голови. Відповідно до розпорядження міського голови матеріальна допомога 
надається у сумі не більше однієї тисячі гривень. Якщо мешканець міста потребує 
дороговартісного лікування, а саме від однієї до п’яти тисяч гривень, то йому 
надається матеріальна допомога відповідно до рішення виконкому. А якщо розмір 
допомоги ще більший, то за рішенням міської ради. І матеріальна допомога для 
учасників АТО надається лише для нетішинців.  

Почебула С.В., член виконавчого комітету міської ради, аналітик з інвестицій 
та кредитування ТОВ "Дельта-Інжиніринг", представник Нетішинської міської в 
Хмельницькій області організації ПП "Громадський рух "Народний контроль": 

Як на мене, то немає потреби у пункті першому положення виокремлювати 
учасників АТО, адже вони є нетішинцями. Я пропоную виокремити різні види 
допомог для різних категорій нетішинців, визначив, які необхідно надавати 
документи, для отримання допомоги. Ми передбачаємо надавати матеріальну 
допомогу для тимчасово переміщених осіб. Але довідки про реєстрацію і склад сім’ї  
переселенці не нададуть.  

Антощук В.С., член виконавчого комітету міської ради,  заступник директора 
ТОВ "Біообладсервіс" з економічних питань, представник Нетішинської міської 
партійної організації ВО "Батьківщина" Хмельницької області: 

У пункті 3 положення зазначається, які необхідно надати документи для 
отримання матеріальної допомоги. Разом з тим, там чітко зазначається, які документи 
необхідно надати для тимчасово переміщених громадян, щоб отримати матеріальну 
допомогу. 

Пашинська В.Я., керуючий справами виконавчого комітету міської ради: 
Шановний Сергію Володимировичу, я прошу Вас висловитися конкретно  по 

якому пункту у Вас є зауваження, і які у Вас пропозиції щодо внесення змін чи 
поправок. 

Почебула С.В., член виконавчого комітету міської ради, аналітик з інвестицій 
та кредитування ТОВ "Дельта-Інжиніринг", представник Нетішинської міської в 
Хмельницькій області організації ПП "Громадський рух "Народний контроль": 

Наприклад, я пропоную зазначити, що до заяви додається копія паспорта або 
копія іншого документа, що підтверджує особу заявника. На сьогодні не існує довідки 
про присвоєння ідентифікаційного номера, це юридично не правильно. На сьогодні є 
картка платника податку.  
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Пашинська В.Я., керуючий справами виконавчого комітету міської ради: 
Суть прийняття цього положення у новій редакції це розширення контингенту 

мешканців міста, які можуть отримати матеріальну допомогу, які гостро її 
потребують.  

Сьогодні до нас звернулася мати померлого учасника АТО. Вона хоче 
встановити на його могилі пам’ятник, але у неї не вистачає коштів для цього. Надати 
їй матеріальну допомогу на ці цілі ми не можемо, оскільки це не передбачено ні 
положенням, ні іншими нормативними документами.  

Перш ніж винести цей проект рішення виконкому на розгляд членів виконкому, 
він пройшов юридичну експертизу. Проект рішення завізований працівниками 
юридичного відділу виконкому, управління соціального захисту населення 
виконкому, тощо. Зауважень від служб виконкому не надійшло. Ми приймаємо цей 
проект рішення, щоб допомагати людям.  

Почебула С.В., член виконавчого комітету міської ради, аналітик з інвестицій 
та кредитування ТОВ "Дельта-Інжиніринг", представник Нетішинської міської в 
Хмельницькій області організації ПП "Громадський рух "Народний контроль": 

Якщо воно «горить», тоді давайте будемо приймати, але воно юридично не 
грамотно.  

Скиба П.П., член виконавчого комітету міської ради, перший заступник 
міського голови з питань виконавчих органів Нетішинської міської ради: 

Це дуже голосно заявлено, що проект положення юридично не грамотний. 
Антощук В.С., член виконавчого комітету міської ради,  заступник директора 

ТОВ "Біообладсервіс" з економічних питань, представник Нетішинської міської 
партійної організації ВО "Батьківщина" Хмельницької області: 

Слухаємо одного члена виконкому. У мене є пропозиція, давайте приймемо за 
основу, доопрацюємо положення.  

Супрунюк О.О., міський голова: 
Я мовчав, але хочу зазначити. Якщо це не грамотно, то необхідно уносити 

відразу пропозицію, наприклад пункт такий-то викладаємо у такій редакції, а інший -   
у новій редакції. Але цього ми не почули.  

Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 
за основу. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу : 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Тепер пропоную зазначити, у який пункт унести зміни.  
Почебула С.В., член виконавчого комітету міської ради, аналітик з інвестицій 

та кредитування ТОВ "Дельта-Інжиніринг", представник Нетішинської міської в 
Хмельницькій області організації ПП "Громадський рух "Народний контроль": 

Пропоную пункт 1 положення викласти у такій редакції: 
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«1. Це положення визначає надання одноразової матеріальної допомоги 

мешканцям міста, які зареєстровані (або) постійно проживають у місті Нетішин та 
особам, які працюють у бюджетній сфері на території міста, особам, які 
переміщуються із тимчасово окупованої території або із зони АТО».   

Слово «громадянам» пропоную замінити на слово «Мешканці», оскільки 
громадянство визначається за країною, а не за містом проживання.  Такий вислів 
обмежить права осіб без громадянства, які мешкають в Україні відповідно до 
тимчасової посвідки.  

Супрунюк О.О., міський голова: 
 Чому ми повинні надавати допомогу особам без громадянства.  
 

Почебула С.В., член виконавчого комітету міської ради, аналітик з інвестицій 
та кредитування ТОВ "Дельта-Інжиніринг", представник Нетішинської міської в 
Хмельницькій області організації ПП "Громадський рух "Народний контроль": 
 А тому, що вони є платниками податку, користуються правами громадян 
України, але не має права голосу.  

Шестак А.П., член виконавчого комітету міської ради, заступник генерального 
директора ВП "ХАЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" з економіки та фінансів: 

Розгляд цього питання перейшло у роботу якоїсь робочої групи. Я думаю, що 
над цими матеріалами працювали юридична служба, служба соціального захисту 
населення виконкому, інші. За основу ми прийняли проект рішення. А зараз 
пропозиції щодо внесення змін до деяких пунктів положень опрацюють відповідні 
служби виконкому, внесуть зміни і нам про це повідомлять.  

Супрунюк О.О., міський голова: 
 У такому випадку приймаємо його у цілому. І якщо є якість пропозиції, то 
письмово їх надати до виконкому, опрацювати з юристами і унести відповідні зміни і 
доповнення.  
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому у цілому з доповненнями: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про затвердження Положення про порядок 

надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста 
Нетішин" прийняти як рішення виконавчого комітету міської ради, 
з доповненнями (додається) 

 
14 

Про надання Гережун І.Л. матеріальної допомоги на лікування 
 
СЛУХАЛИ: 

Пашинську В.Я., керуючого справами виконавчого комітету міської ради: 
Пропонується надати працівнику бюджетної сфери Гережун Ірині Леонідівні 

матеріальну допомогу на лікування у сумі 5 (п’ять) тисяч гривень. Це вчителька 



 21 
загальноосвітньої школи № 4, тривалий час лікується, має онко захворювання. Вона 
не зареєстрована у місті Нетішині, але працює у бюджетній сфері міста. У зв’язку з 
цим, ми і розглядали попередній проект рішення, щоб виконком мав змогу надавати 
такій категорії людей матеріальну допомогу.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова:  
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про надання Гережун І.Л.  матеріальної допомоги 

на лікування" прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається). 

 
15 

Про видалення зелених насаджень на території міста Нетішин 
 
СЛУХАЛИ: 

Миронюка В.М., начальника відділу земельних ресурсів та охорони 
навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради: 

Пропонується видалити зелені насадження на території міста Нетішин 
відповідно до акта обстеження зелених насаджень від 07 червня 2016 року № 82. 

КП НМР "Благоустрій" необхідно провести видалення зелених насаджень, 
оприбуткувати та використати їх для власних потреб. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про видалення зелених насаджень на території 

міста Нетішин" прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається). 
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Про видалення зелених насаджень на вулиці Михайлова 
 
СЛУХАЛИ: 

Миронюка В.М., начальника відділу земельних ресурсів та охорони 
навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради: 

Пропонується видалити зелені насадження на вул.Михайлова відповідно до 
акта обстеження зелених насаджень від 25 травня 2016 року № 79. 

КП НМР "Благоустрій" необхідно видалити зелені насадження, оприбуткувати та 
використати їх для власних потреб. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за  основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про видалення зелених насаджень на вулиці 

Михайлова" прийняти як рішення виконавчого комітету міської 
ради (додається). 
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Про видалення зелених насаджень у районі будинку № 8, що на вулиці 
Будівельників 
 
СЛУХАЛИ: 

Миронюка В.М., начальника відділу земельних ресурсів та охорони 
навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради: 

Пропонується видалити сухостійне гілля у районі будинку № 8, що на 
вул.Будівельників, відповідно до акта обстеження зелених насаджень від 25 травня 
2016 року № 78. 

КП НМР "Благоустрій" необхідно провести видалення сухостійного гілля у 
районі будинку № 8, що на вул. Будівельників. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
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Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про видалення зелених насаджень у районі 

будинку № 8, що на вулиці Будівельників" прийняти як рішення 
виконавчого комітету міської ради (додається). 
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Про видалення зелених насаджень на території ДНЗ № 2 "Казка" 
 
СЛУХАЛИ: 

Миронюка В.М., начальника відділу земельних ресурсів та охорони 
навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради: 

Пропонується видалити зелені насадження на території ДНЗ № 2 "Казка" 
відповідно до акта обстеження зелених насаджень від 25 травня 2016 року № 74. 

КП НМР "Благоустрій" необхідно провести видалення зелених насаджень на 
території ДНЗ № 2 "Казка", оприбуткувати та використати їх для власних потреб. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про видалення зелених насаджень на території 

ДНЗ № 2 "Казка" прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається). 
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Про видалення зелених насаджень на території ДНЗ № 3 "Дзвіночок" 
 
СЛУХАЛИ: 

Миронюка В.М., начальника відділу земельних ресурсів та охорони 
навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради: 
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Пропонується видалити зелені насадження на території ДНЗ № 3 "Дзвіночок" 

відповідно до акта обстеження зелених насаджень від 25 травня 2016 року № 75. 
КП НМР "Благоустрій" провести видалення зелених насаджень на території 

ДНЗ № 3 "Дзвіночок", оприбуткувати та використати їх для власних потреб. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про видалення зелених насаджень на території 

ДНЗ № 3 "Дзвіночок" прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається). 
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Про видалення зелених насаджень на території ДНЗ № 4 "Вогник" 
 
СЛУХАЛИ: 

Миронюка В.М., начальника відділу земельних ресурсів та охорони 
навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради: 

Пропонується видалити зелені насадження на території ДНЗ № 4 "Вогник" 
відповідно до акта обстеження зелених насаджень від 25 травня 2016 року № 80. 

КП НМР "Благоустрій" необхідно провести видалення зелених насаджень на 
території ДНЗ № 4 "Вогник", оприбуткувати та використати їх для власних потреб. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про видалення зелених насаджень на території 

ДНЗ № 4 "Вогник" прийняти як рішення виконавчого комітету 
міської ради (додається). 
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Про видалення зелених насаджень на території ПНЗ "Будинок дитячої 
творчості" 
 
СЛУХАЛИ: 

Миронюка В.М., начальника відділу земельних ресурсів та охорони 
навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради: 

Пропонується видалити зелені насадження на території ПНЗ "Будинок дитячої 
творчості" відповідно до акта обстеження зелених насаджень від 25 травня 2016 року 
№ 81. 

КП НМР "Благоустрій" провести видалення зелених насаджень на території ПНЗ 
"Будинок дитячої творчості", оприбуткувати та використати їх для власних потреб. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про видалення зелених насаджень на території 

ПНЗ "Будинок дитячої творчості" прийняти як рішення 
виконавчого комітету міської ради (додається). 

 
22 

Про видалення зелених насаджень на території ПСНМЗ "Нетішинська міська 
школа мистецтв" 
 
СЛУХАЛИ: 

Миронюка В.М., начальника відділу земельних ресурсів та охорони 
навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради: 

Пропонується видалити зелені насадження на території ПСНМЗ "Нетішинська 
міська школа мистецтв" відповідно до акта обстеження зелених насаджень від                 
25 травня 2016 року № 76. 

КП НМР "Благоустрій" необхідно провести видалення зелених насаджень, на 
території ПСНМЗ "Нетішинська міська школа мистецтв", оприбуткувати та 
використати їх для власних потреб. 
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ВИСТУПИЛИ: 
Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про видалення зелених насаджень на території 

ПСНМЗ "Нетішинська міська школа мистецтв" прийняти як 
рішення виконавчого комітету міської ради (додається). 

 
23 

Про видалення зелених насаджень на території Нетішинського міського 
краєзнавчого музею 
 
СЛУХАЛИ: 

Миронюка В.М., начальника відділу земельних ресурсів та охорони 
навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради: 

Пропонується видалити зелені насадження на території Нетішинського 
міського краєзнавчого музею відповідно до акта обстеження зелених насаджень від  
25 травня 2016 року № 77. 

КП НМР "Благоустрій" провести видалення зелених насаджень на території 
Нетішинського міського краєзнавчого музею, оприбуткувати та використати їх для 
власних потреб. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про видалення зелених насаджень на території 

Нетішинського міського краєзнавчого музею" прийняти як 
рішення виконавчого комітету міської ради (додається). 
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24 
Про передачу з балансу комунального закладу "Палац культури міста 

Нетішина" на баланс управління капітального будівництва виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради, в оперативне управління, незавершених капітальних 
інвестицій в необоротні активи 
 
СЛУХАЛИ: 

Михасика І.М., начальника управління культури виконавчого комітету міської 
ради: 

Пропонується передати незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи 
територіальної громади міста з балансу комунального закладу "Палац культури міста 
Нетішина" на баланс управління капітального будівництва виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради, в оперативне управління, вартістю 3 тисячі 869 гривень             
04 копійки.  

Для передачі незавершених капітальних інвестицій в необоротні активи 
територіальної громади міста з балансу комунального закладу "Палац культури міста 
Нетішина" на баланс управління капітального будівництва виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради утворюється комісія, на чолі першого заступника 
місьокого голови Скиби Петра Павловича.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Пропоную проголосувати за прийняття проекту рішення як рішення виконкому 

за основу та у цілому. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за прийняття проекту рішення як рішення 
виконкому за основу та у цілому: 
За   - 14 (чотирнадцять) 
Проти  -   0 (нуль) 
Утрималось  -   0 (нуль) 
 

Рішення прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ:  проект рішення "Про передачу з балансу комунального закладу 

"Палац культури міста Нетішина" на баланс управління 
капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської 
міської ради, в оперативне управління, незавершених капітальних 
інвестицій в необоротні активи" прийняти як рішення виконавчого 
комітету міської ради (додається). 

 
 

Супрунюк О.О., міський голова: 
Усі проекти рішень, які були запропоновані до розгляду, розглянуті і прийняті 

відповідні рішення. Я дякую усім членам виконавчого комітету міської ради за плідну 
роботу. Засідання виконавчого комітету міської ради оголошую закритим. 
 
 
Міський голова         О.О.Супрунюк  
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