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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ № 4

від 04.05.2017р.

Початок: 14:20
Закінчення: 15:22

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

- сільський голова
- секретар сільської ради
- діловод сільської ради
- приватний підприємець
- тимчасово не працює
- депутат міської ради
- депутат міської ради
- тимчасово не працює
- тимчасово не працює
- міський суд, юрист
- Прикарпаттяобленерго
- ІФНТУНГ

Запрошені на засідання:
Наталя Шевчук

- начальник ВОС сільської ради

Відсутні:
Антон Довгий, Петро Павлюк, Іван Третяк, Микола Яцинович,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Слухали: Про адміністративні правопорушення
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Іван Федорів, Віта Руда
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 15 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 12 ПРОТИ-0 УТРИМ.-0
Рішення прийнято.
2. Слухали: Про затвердження Протоколу депутатської комісії з питань
благоустрою та санітарного стану
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 16 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-12 ПРОТИ-0 УТРИМ.-0
Рішення прийнято.
3. Слухали: Про передачу мереж
Доповідав: Володимир Фецич
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 17 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 12 ПРОТИ-0 УТРИМ.- 0
Рішення прийнято.
4. Слухали: Про заяви громадян та організацій
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Володимир Фецич, Михайло Назар, Ігор Федорів
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 18 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-12

ПРОТИ-0

УТРИМ.-0

5. Різне. Обговорювали набір дітей в дитячий садок села Вовчинець,
формування пільгових груп. Слухали про дату відкриття дитячого
садка, про харчування дітей, про постачальників продуктів харчування
в садок. Володимир Фецич пропонував подумати про альтернативне
опалення в садку, про сонячні панелі.. Ігор Гайдей наголосив, що такі
розрахунки стосовно твердопаливного котла були проведені, але
кошторис робіт та оплат не виправдовує такі проекти.
Рішень не приймалося.
Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 04.05.2017р .

№ 15

про адміністративні
правопорушення
Заслухавши та обговоривши адміністративну справу №11
відносно Грабка Івана Володимировича за ч.2 ст.156 КУпАП
Головного управління національної поліції в Івано-Франківській
області , Івано-Франківського відділу поліції , інформацію сільського
голови про адміністративне правопорушення, керуючись ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», Кодексом України «Про
адміністративні правопорушення», виконавчий комітет
вирішив:
1. Провести бесіду з гр.. Грабком Іваном Володимировичем на
предмет скоєного правопорушення.
2. Винести усне попередження правопорушнику, попередити про
відповідальність , згідно ст..156 КУ «Про адміністративні
правопорушення».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову.

Сільський голова

Михайло Назар

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 04.05.2017р.

№ 16

про затвердження Протоколу
депутатської комісії «з питань
благоустрою та санітарного стану села»
Заслухавши та обговоривши Протокол комісії з «питань благоустрою
та санітарного стану села» № 6 від 21.04.2017 року , інформацію сільського
голови про санітарний стан села, керуючись ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет
вирішив:
1. Затвердити Протокол №6 від 21.04.2017 року депутатської комісії з
питань благоустрою та санітарного стану села ( Бойко О.П.)
2. За рекомендацією комісії дати дозвіл на встановлення літнього
майданчика ФОП Цюпаку Т.Я.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову
депутатської комісії з питань благоустрою та санітарного стану, Бойко
Олега.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 04.05.2017р.

№ 17

про передачу мереж

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Михайла
Назара про звернення ПП «Тріо-Буд», керуючись ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради
вирішив:
1. Передати на баланс КП «Івано-Франківськводоекотехпрому» мережу
водопроводу та каналізації , зданого в експлуатацію житлового
будинку в с.Вовчинець, вул.Потічна, 1.
2. Передати на баланс АТ «Прикарпаттяобленерго» зовнішні мережі
електропостачання, зданого в експлуатацію житлового будинку в
с.Вовчинець, вул.Потічна, 1.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
сільської ради, Людмилу Хлібкевич.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 04.05.2017р .

№ 18

про заяви громадян
та організацій

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської
ради про заяви та звернення громадян та організацій з різних питань,
керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет
вирішив:
1.
Присвоїти поштову адресу багатоквартирному житловому
будинку з приміщеннями громадського призначення , забудівником
якого є ПП «Тріо-Буд», згідно декларації про готовність об’єкта до
експлуатації (копія додається):
с.Вовчинець, вул.Вовчинецька, 2Б
2. Дати дозвіл гр..Запаринюку Василю Ярославовичу на газифікацію
житлового будинку в с.Вовчинець, вул.Патріарха
Володимира, 39
2.1. Зобов’язати Запаринюка В.Я. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.
3.
На підставі Протоколу комісії з питань благоустрою та
санітарного стану № 6 від 21.04.2017року дати дозвіл ФОП Цюпаку
Тарасу Ярославовичу на встановлення літнього майданчика за адресою
вул.Симоненка, 33В в с.Вовчинець, магазин «Пивна лавка» з графіком
роботи з 11:00 до 21:30 на період з 04.05.2017р по 30.09.2017р.
3.1. В разі надходження скарг дане рішення переглянути.
4.
Дати дозвіл ФОП Стецюку Андрію Васильовичу на
розміщення МАФу на земельній ділянці, що належить
ФОП Масловському В.С за адресою :

с.Вовчинець, вул.Вовчинецька, 225ю. Письмовий дозвіл
ФОП Масловського В.С. додається.
5.
Дати дозвіл гр.. Васечко Богдану Васильовичу на підключення
житлового будинку , що знаходиться в с.Вовчинець, вул.Чумака, 29 до
каналізаційного колектора по вул.Чумака.
5.1. Зобов’язати гр. Васечко Б.В. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.
6.
Дати дозвіл гр.. Михайлишину Василю Васильовичу,який є
забудівником житлового будинку в с.Вовчинець (згідно Повідомлення
про початок виконання будівельних робіт), на будівництво вуличного
газопроводу по вул.Весняній в с.Вовчинець.
6.1. Зобов’язати гр.Михайлишина В.В. виготовити проектнотехнічну документацію та погодити її в установленому
порядку.

Сільський голова

Михайло Назар

