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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ № 9
Від 07.09.2017р.

Початок: 14:15
Закінчення: 15: 30

Присутні на засіданні:
Михайло Назар
Людмила Хлібкевич
Олександра Дуб’як
Іван Федорів
Ігор Гайдей
Іван Гайдей
Василь Горальчук
Петро Павлюк
Віта Руда
Василь Федорів
Микола Яцинович
Володимир Фецич

- сільський голова
- секретар сільської ради
- діловод сільської ради
- тимчасово не працює
- тимчасово не працює
- приватний підприємець
- тимчасово не працює
- директор Вовчинецької ЗШ
- міський суд
- ІФНТУНГ
- член ВО «Свобода»
- депутат міської ради

Відсутні:
Антон Довгий, Іван Третяк, Володимир Саврей, Богдан Сойчук
Запрошені на засідання:
Депутат сільської ради
Головний бухгалтер сільської ради

- Василь Галущак
- Тетяна Кіршак

ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

1. Слухали: про затвердження розрахунку пайового внеску для
ТОВ «Західна промислова група».
Доповідала : Тетяна Кіршак
Виступили: Михайло Назар, Володимир Фецич
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 32 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 10
Рішення прийнято.

ПРОТИ-0

НЕ ГОЛОС- 2(спізнилися)

2. Слухали: про затвердження угоди з тижневиком «Західний Кур’єр»
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Іван Федорів
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 33 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 12 (одноголосно)
Рішення прийнято.
3. Слухали: про затвердження угоди з ДЮФК «Ніка- Вовчинець»
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Василь Галущак, Володимир Фецич, Іван Федорів
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 34 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 12 (одноголосно)
Рішення прийнято.
4. Слухали: про заяви громадян
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар, Володимир Фецич, Микола Яцинович
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 35 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 12(одноголосно)
Рішення прийнято.
5. Слухали: про затвердження актів комісійного обстеження
домогосподарств,постраждалих під час негоди 03.09.2017р.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Іван Федорів, Олександра Дуб’як, Володимир Фецич
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 36 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 11 ПРОТИ-0 НЕ ГОЛОС-1 (вийшов)
Рішення прийнято.
Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07.09.2017р.

№ 32

про затвердження розрахунку
пайового внеску

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
« розрахунок пайового внеску для ТОВ Західна промислова група»,
керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про
регулювання містобудівної діяльності», виконавчий комітет
вирішив:

1. Затвердити розрахунок сплати пайового внеску для ТОВ «Західна
промислова група» в сумі 3042981,89грн.
2. Звернутися до місцевої прокуратури м.Івано-Франківська з питань
пред’явлення судового позову в інтересах Вовчинецької сільської ради.
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 07.09.2017р.

№ 33

про затвердження угоди
з тижневиком «Західний Кур’єр»
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови , керуючись ЗУ
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
вирішив:
1. Затвердити угоду про співпрацю з тижневиком «Західний Кур’єр».
2. Сільському голові, Назару М.М. підписати угоду .
3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07.09.2017р.

№ 34

про затвердження угоди
з ДЮФК «Ніка-Вовчинець»
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови «про
угоду з ДЮФК «Ніка-Вовчинець», з метою розвитку футболу в с.Вовчинець,
керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» , виконавчий комітет
вирішив:
1. Затвердити Договір про співпрацю з ДЮФК «Ніка-05» в новій
редакції, зі змінами та доповненнями ( додається).
2. Сільському голові підписати угоду про співпрацю.
3. Контроль за виконанням рішення залишити за сільським головою.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07.09.2017р.

№ 35

про заяви громадян

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради про заяви та
звернення громадян з різних питань, керуючись ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет
вирішив:
1. Заяву гр. Місюк Оксани Василівни «про дозвіл на газифікацію
житлового будинку в с. Вовчинець, вул. Героїв УПА, 7» відкласти на
доопрацювання.
1.1. Направити комісію «швидкого реагування» на вказану адресу
для обстеження можливості підключення даного будинку до
газопроводу.
1.2. За рекомендаціями комісії заяву винести повторно на розгляд
виконавчого комітету.
2. Дати дозвіл гр..Зорій Тетяні Миколаївні на газифікацію житлового
будинку , що знаходиться в с.Вовчинець, вул.Височана, 45а, за умови
збереження в належному стані дорожнього покриття (асфальт).
2.1. Зобов’язати Зорій Т.М. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.
3. Дати дозвіл гр. Перчик Марії Миколаївни на газифікацію житлового
будинку в с.Вовчинець, вул.Гайова, 4 , за умови збереження
дорожнього покриття вулиці Гайової (асфальт).
3.1. Зобов’язати Перчик М.М. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.
4. Дати дозвіл гр.. Матіюк Світлані Михайлівні на підключення
житлового будинку в с.Вовчинець, вул.Чумака, 28 до каналізаційного
колектора.

4.1.

Зобов’язати Матіюк С.М. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.

5. Присвоїти поштові адреси житловим будинкам:
5.1.

частині житлового будинку в с.Вовчинець, збудованого на
власній земельній ділянці, власником якого є Волосенчук Олег
Михайлович ( згідно номеру запису про право 1/2 власності :
21871159 від 15.08.2017р.- копія додається):
с.Вовчинець , вул. Лісова, 31 «А»

5.2. частині житлового будинку в с.Вовчинець, збудованого на власній
земельній ділянці ,власником якого є гр..Мудрий Михайло
Карлович ( згідно витягу з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності ,яке видане
25.04.2017р.,індексний номер 85761176):
с.Вовчинець,
вул.2000-річчя Різдва Христового , 11/1
5.3.

частині житлового будинку в с.Вовчинець, збудованого на
власній земельній ділянці ,власником якого є гр..Мудрий
Михайло Карлович ( згідно витягу з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ,яке
видане 25.04.2017р.,індексний номер 85761176):
с.Вовчинець,
вул.2000-річчя Різдва Христового , 11/2

6. Колективне звернення за поданням І.Б.Федоріва «про
облаштування роздягальні в будівлі, поблизу спорт. майданчика зі
штучним покриттям» прийняти до відома.
6.1. Схвалити звернення стосовно ремонту роздягальні в
Вовчинецькій школі.
6.2. Розробити кошторисну документацію по ремонту будівлі для
облаштування роздягальні.
6.3.Винести дане питання на розгляд сесії сільської ради при
затвердженні бюджету за 9 місяців.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07.09.2017р.

№ 36

про затвердження актів комісійного
обстеження домогосподарств,
постраждалих під час негоди 03.09.2017р .
Заслухавши інформацію сільського голови про ситуацію , що мала
місце 03 вересня 2017 року, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет
вирішив:
1. Затвердити акти комісійного обстеження домогосподарств,
постраждалих від розливу річки «Рутка ».
2. Передати акти обстеження та супровідний лист в управління ДСНС
м.Івано-Франківська.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову, Михайла Назара.

Сільський голова

Михайло Назар

