УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
Івано – Франківська міська Рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39 тел.8(03422)61631,тел.факс8(0342)786511

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ № 1

від 28 січня 2016р

Присутні на засіданні:
Михайло Назар
Людмила Хлібкевич
Ігор Гайдей
Іван Гайдей
Олександра Дуб’як
Іван Федорів
Іван Третяк
Василь Федорів
Богдан Сойчук
Віта Руда

Відсутні за поважних причин:

- сільський голова
- секретар сільської ради
- приватний підприємець
- тимчасово безробітний
- діловод сільської ради
- тимчасово безробітний
- приватний підприємець
- ІФНТУНГ
- заст. нач. ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
- юрист

-

Петро Павлюк
Володимир Фецич
Володимир Саврей
Микола Яцинович
Антон Довгий

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Слухали: про затвердження проекту «Програма соціально-економічного
розвитку села на 2016 році».
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Іван Федорів, Ігор Гайдей
Вирішили: рішення виконкому № 1 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8

НЕ ГОЛОС- 1 (вийшов)

2. Слухали: про встановлення місцевих податків та зборів та акцизного
податку на території с. Вовчинець.
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар, Олександра Дуб’як
Вирішили: рішення виконкому № 2 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 9 (одноголосно)
3. Слухали: про внесення змін до « Положення про податок на майно»
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар, Іван Федорів
Вирішили: рішення виконкому № 3 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 9 (одноголосно)
4. Слухали: про надання пільг зі сплати податку на майно, відмінне
від земельної ділянки.
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступив: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконкому № 4 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 9 (одноголосно)

5. Слухали: про надання пільг зі сплати земельного податку в 2016 році.
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступив: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконкому № 5 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА- 9 (одноголосно)

6. Слухали: про заяви та звернення громадян
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Іван Федорів, Михайло Назар
Вирішили: рішення виконкому № 6 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА- 9(одноголосно)

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28 січня 2016р № 1
Про затвердження проекту
«Програма соціально-економічного
розвитку села на 2016 рік»

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
затвердження проекту «Програма соціально-економічного розвитку села на 2016
рік» , виконавчий комітет Вовчинецької сільської ради
в и р і ш и в:
1.
2.

3.

Внести доповнення до проекту «Програми соціально-економічного
розвитку села на 2016 рік» , згідно з додатком даного рішення
Проект «Програми соціально-економічного розвитку села на 2016
рік» винести на затвердження чергової сесії Вовчинецької сільської
ради.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
сільської ради.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28 січня 2016р № 2
Про встановлення місцевих податків
та зборів та акцизного податку
на території с. Вовчинець

Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до Закону України
від 24.12.2015р № 909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2016році» та пункту 24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України
від 21.05.1997р. № 290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
встановлення місцевих податків і зборів та ставки акцизного збору на території
с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради, та інформацією секретаря
сільської ради «про встановлення місцевих податків та зборів та акцизного
податку на території с. Вовчинець виконавчий комітет сільської ради
в и р і ш и в:
1. Інформацію секретаря сільської ради «Про встановлення місцевих
податків та зборів та акцизного податку на території с. Вовчинець»
прийняти до відома.
2. Винести на розгляд чергової сесії сільської ради проект рішення «про
встановлення місцевих податків і зборів та ставки акцизного податку на
території с.Вовчинець, згідно з додатком даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера сільської ради.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28 січня 2016р № 3
Про внесення змін
до « Положення про податок на майно»

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради про
внесення змін до «Положення про податок на майно», керуючись ст.143
Конституції України, відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010р.
№ 2755-УІ, Закону України від 28.12.2014р. №71-VII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи», пункту 24 частини 1 ст.26, ст.59 Закону України від
21.05.1997р. № 290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет сільської ради
в и р і ш и в:
1. Інформацію секретаря сільської ради про внесення змін до « Положення про
податок на майно» прийняти до відома.
2. Внести зміни до «Положення про податок на майно», згідно з додатком
даного рішення.
3. Винести «Положення про податок на майно» зі змінами та доповненнями на
затвердження чергової сесії сільської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань планування та бюджету.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28 січня 2016р № 4
Про надання пільг зі сплати
податку на майно,відмінне
від земельної ділянки

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради «про
надання пільг зі сплати податку на майно,відмінне від земельної ділянки» на
території с.Вовчинець, виконавчий комітет сільської ради
в и р і ш и в:
1.

2.

3.

Інформацію секретаря сільської ради «про надання пільг зі
сплати податку на майно, відмінне від земельної ділянки»
прийняти до відома.
Проект рішення «про надання пільг зі сплати податку на
майно,відмінне від земельної ділянки на території с.Вовчинець»
винести на затвердження чергової сесії сільської ради, згідно з
додатком даного рішення.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову
постійної депутатської комісії з питань планування фінансів, цін
та бюджету Оксану Місюк та бухгалтера сільської ради.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28 січня 2016р № 5
Про надання пільг зі сплати
земельного податку в 2016 році

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради «про
надання пільг зі сплати земельного податку в 2016році», виконавчий комітет
сільської ради
вирішив:
1.

2.

3.

Сільський голова

Інформацію секретаря сільської ради про «надання пільг зі
сплати земельного податку в 2016 році» прийняти до
відома.
Проект рішення «про надання пільг зі сплати земельного
податку на території с.Вовчинець у 2016році» винести на
затвердження чергової сесії сільської ради, згідно з
додатком даного рішення
Контроль за виконанням даного рішення покласти на
землевпорядника сільської ради та головного бухгалтера.

Михайло Назар

УКРАЇНА
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28 січня 2016р № 6
Про заяви та звернення громадян

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради «про заяви
та звернення громадян» з різних питань, виконавчий комітет сільської ради
в и р і ш и в:
1. Присвоїти поштові адреси індивідуальним житловим будинкам:
1.1. новозбудованому на власній земельній ділянці житловому будинку, що
знаходиться в с.Вовчинець, на вул. Чумака, забудівником якого є Василів
Єфросінія Василівна ( згідно декларації про готовність об’єкта до експлуатації –
копія додається):
с. Вовчинець, вул.Чумака, 9 «А»
1.2. новозбудованому на власній земельній ділянці житловому будинку, що
знаходиться в с.Вовчинець, на вул. Гайдея, забудівником якого є Долинна
Оксана Василівна( згідно декларації про готовність об’єкта до експлуатації –
копія додається):
с. Вовчинець, вул. Гайдея, 14 «А»
1.3. новозбудованому на власній земельній ділянці житловому будинку, що
знаходиться в с.Вовчинець, на вул. Отця Бабина, забудівником якого є Корнукій
Ганна Василівна ( згідно декларації про готовність об’єкта до експлуатації –
копія додається):
с. Вовчинець, вул. Отця Бабина, 2

1.4. новозбудованому на власній земельній ділянці житловому будинку, що
знаходиться в с.Вовчинець, на вул. Бугая, забудівником якого є Грегораш
Микола Ладиславович ( згідно декларації про готовність об’єкта до експлуатації
– копія додається):
с. Вовчинець, вул. Бугая, 21
1.5. частині індивідуального житлового будинку після проведеної
інвентаризації( на підставі рішення Івано-Франківського суду), який
знаходиться на власній земельній ділянці в с.Вовчинець на провулку
Підгірному, (замовник- гр. Проців Любов Михайлівна):
с. Вовчинець, провулок Підгірний , 15

Сільський голова

Михайло Назар

