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

ПРОТОКОЛ
10-ї сесії сільської ради
7-го демократичного скликання

від 19 квітня 2017 року

Початок: 14:20
Закінчення: 18:25

Присутні на засіданні:
сільський голова
депутати сільської ради
Відсутні депутати:

- Михайло Назар
- 18 осіб

Дмитро Галько, Ольга Дебенко,
Марія Грабко, Ігор Білінський,

Запрошені на засідання:
землевпорядник сільської ради
діловод с/р
головний бухгалтер с/р

- Світлана Перегінець
- Олександра Дуб’як
- Тетяна Кіршак

Присутні на засіданні:
член виконавчого комітету
представник фірми «Буд-ІФ»

- Іван Федорів
- Василь Купчак

10-ту сесію сільської ради відкрив та вів сільський голова Михайло Назар на підставі
статей 42 і 46 Закону України « Про місцеве самоврядування».

Звучить Гімн України.

Пропонується ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розмір плати для батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах села Вовчинець.
2. Про порядок надання платних послуг у ДНЗ «Ластів’ятко» с.Вовчинець.
3. Про уточнення бюджету сільської ради за 2017 рік.
4. Про затвердження ДПТ «Група багатоповерхових житлових будинків із
закладами громадського та соціального призначення на вул.Вовчинецькій, 227
с.Вовчинець».
5. Про затвердження ДПТ «Комплекс багатоповерхових багатоквартирних
житлових будинків із закладами громадського та соціального призначення на
вул.Вовчинецькій, 225 с.Вовчинець».
6. Про затвердження Експертного звіту з будівництва ІІ черги адмін..будинку.
7. Про укладення Договору позички майнового комплексу Вовчинецької ЗОШ з
Департаментом освіти і науки Івано-Франківської міської ради.
7-1. Про укладення Договору позички приміщення адмін..будинку, що
використовується амбулаторією ЗПСМ «Вовчинецька» з ІваноФранківською поліклінікою №4.
8. Про заяви СПД та організацій.
9. Про заяви громадян
10. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам.
10-1 Про розгляд заяв громадян щодо відмови від права власності на
земельні ділянки
11. Про внесення змін до Генерального плану села.
12. Про внесення доповнень до Положення про матеріальну допомогу.
13. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 16

ПРОТИ-0

УТРИМ-0

НЕ ГОЛОС -2

1. Слухали: про розмір плати для батьків за харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах села Вовчинець.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Надія Парипа, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 10-1/2017 додається
Голосували: результати поіменного голосування додаються.
Рішення прийнято.
2. Слухали: про порядок надання платних послуг у ДНЗ
«Ластів’ятко» с.Вовчинець.
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар, Надія Парипа
Вирішили: рішення сільської ради № 10-2/2017 додається
Голосували: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.

3. Слухали: про уточнення бюджету сільської ради за 2017 рік.
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 10-3/2017 додається
Голосували: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
4. Слухали: Про затвердження ДПТ «Група багатоповерхових
житлових будинків із закладами громадського та
соціального призначення на вул.Вовчинецькій, 227
с.Вовчинець».
Доповідав: Василь Угренюк
Виступили: Іван Устинський, Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 10-4/2017 додається
Голосували: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
5. Слухали: Про затвердження ДПТ «Комплекс багатоповерхових
багатоквартирних житлових будинків із закладами
громадського та соціального призначення на
вул.Вовчинецькій, 225 с.Вовчинець».
Доповідав: Василь Угренюк
Виступили: Михайло Назар, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 10-5/2017 додається
Голосували: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
6. Слухали: про затвердження Експертного звіту з будівництва
ІІ черги адмін..будинку.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 10-6/2017 додається
Голосували: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
7. Слухали: Про укладення Договору позички майнового комплексу
Вовчинецької ЗОШ з Департаментом освіти і науки
Івано- Франківської міської ради.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Ярослав Жовтуля, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 10-7/2017 додається
Голосували: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.

7-1. Слухали: Про укладення Договору позички приміщення
адмін..будинку, що використовується амбулаторією
ЗПСМ «Вовчинецька» з Івано- Франківською поліклінікою №4.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Надія Витвицька
Вирішили: рішення сільської ради № 10-7-1/2017 додається
Голосували: результати поіменного голосування додаються.
Рішення прийнято.
8. Слухали: про заяви суб’єктів підприємницької діяльності та
організацій.
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк,Михайло Назар,Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 10-8/2017 додається
Голосували: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
9. Слухали: про заяви громадян
Доповідала:Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Михайло Назар, Оксана Місюк,
Анатолій Майструк
Вирішили: рішення сільської ради № 10-9/2017 додається
Голосували: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято .
10. Слухали: про передачу у власність земельних ділянок
громадянам
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Іван Устинський, Оксана Місюк, Василь Угренюк
Вирішили: рішення сільської ради № 10-10/2017 додається.
Голосували: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
11. Слухали: про пропозиції щодо внесення змін до Генерального плану
с.Вовчинець
Доповідав: Василь Угренюк
Виступили: Світлана Перегінець, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 10-11/2017 додається.
Голосували: результати поіменного голосування додаються.
Рішення прийнято.
12. Слухали: про внесення доповнень до Положення про
матеріальну допомогу.
Доповідала: Надія Витвицька
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 10-12/2017 додається
Голосували: результати поіменного голосування додаються.
Рішення прийнято.

13. Слухали: Різне
В Різному вели мову про річку Рутку, яка з року в рік є великою
проблемою для жителів села, про різні проекти її відводу.. Говорили про
реалізацію проекту «Безпека руху» в с.Вовчинець.
Жодних питань , з яких би приймалося рішення, не обговорювали.

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
№ 10-1/2017
від 19.04.2017р.

10-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

Про розмір плати для батьків за
харчування
дітей
у
дошкільних
навчальних закладах села Вовчинець.
Керуючись статтями 25, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, пунктом 5 статті 35 Закону України “Про дошкільну освіту” (із змінами і
доповненнями), Законом України “Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28.12.2014 № 76VIII, постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002р. № 1243 “Про
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (із
змінами і доповненнями 851-2003-п, 507-2005-п), з метою забезпечення власних
доходів спеціального фонду у дошкільних навчальних закладах села Вовчинець на
харчування дітей сільська рада
вирішила:
1. Встановити у 2017 році плату батьків за харчування дітей у дошкільних
навчальних закладах комунальної власності у розмірі:
- 50% від вартості плати за харчування за одне відвідування в день – у
дошкільних групах (для дітей віком від тдвох до семи років) дошкільних навчальних
закладів загального типу;
2. Рекомендувати керівникам дошкільних навчальних закладів створити комісії
для здійснення контролю за харчуванням дітей.
3. Дане рішення сесії Вовчинецької сільської ради опублікувати на сайті
с.Вовчинець. Рішення вступає в дію з 01.05.2017 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради
Л.Хлібкевич.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 10-2/2017
від 19.04.2017р.

10-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

Про порядок надання платних послуг
у ДНЗ «Ластів’ятко” в с.Вовчинець
Відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України
від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти,
що належать до державної і комунальної форми діяльності» із змінами і
доповненнями, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки,
Міністерства фінансів від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядку
надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами»
сільська рада
вирішила :
1. Керівнику комунального дошкільного навчального закладу № 1 «Ластів’ятко»
ретельно опрацювати та неухильно дотримуватись в організації фінансовогосподарської діяльності нормативно-правових та інструктивних документів з даного
питання.
1.1. Надавати платні послуги виключно відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами
системи освіти, що належать до державної і комунальної форми діяльності» із
змінами і доповненнями та Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства
економіки, Міністерства фінансів від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження
порядків надання платних послуг державними і комунальними навчальними
закладами » , наказу Міністерства освіти і науки від 11.03.2002 № 183 Про
затвердження типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними
закладами.
1.2. Забезпечити інформування всіх учасників навчально-виховного процесу про
порядок надання платних освітніх послуг, їх перелік, обґрунтування їх вартості.

1.3. Заборонити нав’язування вихованцям та їх батькам платних освітніх послуг.
Вибір батьками вихованців платних освітніх послуг повинен здійснюватись лише на
добровільній основі.
1.4. Проводити платні освітні послуги з дотриманням відповідних санітарних норм.
1.5. Здійснювати відкриття платних освітніх груп за наказом керівника на підставі
заяв батьків вихованців або договору між батьками та керівником навчального
закладу з вказівкою конкретних платних освітніх послуг із зазначенням керівників
цих груп та зарахування до них вихованців (за прізвищами).
1.6.Складати окремий розклад занять платних освітніх груп, затверджувати його в
установленому порядку.
1.7.Попередити педагогів, які залучаються до роботи в платних групах, про можливі
зміни в їх педагогічному навантаженні протягом року, зважаючи на відсутність
гарантії щодо можливості надання упродовж усього навчального року платних
освітніх послуг, що запроваджуються в закладі.
2. Головному бухгалтеру дошкільного закладу забезпечити всебічний контроль за:
- економічною та фінансово-господарською діяльністю навчальних закладів , веденням бухгалтерського обліку та звітності згідно з вимогами Інструкції про
порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та
звітності про них.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Назара
М.М.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 10-3/2017
від 19.04.2017р.

10-та сесія сільської ради
7-го дем. скликання

Про уточнення бюджету
сільської ради за 2017р.
Відповідно до п.23 ст.26, 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,вимог ст.72,78 Бюджетного Кодексу України, заслухавши та обговоривши
інформацію бухгалтера про уточнення бюджету с.Вовчинець з погодженням постійної
комісії з питань бюджету,фінансів,соціально-економічного розвитку села та
соціального захисту населення, сільська рада
вирішила:
1. Спрямувати частину вільного залишку коштів , що утворився станом на
01.01.2017 року по загальному фонду сільського бюджету в сумі 6809100,00 грн. на
збільшення загального обсягу видатків спеціального фонду сільського бюджету за
рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду, а саме :
- по КПКВК 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 6500000,00 грн. на
капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць: Дебенка, Героїв УПА, Патріарха
Володимира, Сонячна, Новгродського, Бандери.
- по КПКВК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний
ремонт інших об’єктів» в сумі 9100,00 грн. на експертизу проекту: «Капітальний
ремонт дорожнього покриття вул.Дебенка, Героїв УПА, Патріарха Володимира,
Сонячна, Новгородського, Бандери».
- по КПКВК 1010 «Дошкільна освіта» в сумі 300000,00 грн. на фінансування
КДНЗ (ясла – садок) №1 «Ластів»ятко» с.Вовчинець,а саме:
-КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» в сумі- 300000,00 грн
1.2.
Спрямувати частину вільного залишку коштів, що утворився станом на
01.01.2017р. по загальному фонду сільського бюджету в сумі
430000,00 грн. на
збільшення загального обсягу видатків загального фонду сільського бюджету , а
саме:
- по КПКВК 0170 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2800 «Інші
видатки» в сумі 30000,00 грн.

- по КПКВК 1010 «Дошкільна освіта» в сумі 400000,00 грн. на фінансування
КДНЗ (ясла – садок) №1 «Ластів»ятко» с.Вовчинець,а саме:
-КЕКВ 2210 «Предмети,обладнання та інвентар» в сумі -100000,00 грн.
-КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі -300000,00 грн.
1.3. Збільшити дефіцит загального фонду на суму 7239100,00 грн. джерелом
покриття якого визначити частину залишку коштів, що утворився станом на
01.01.2017р. по загальному фонду сільського бюджету.
1.4. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі
6809100,00 грн. напрямком спрямування якого визначити передачу коштів із
загального фонду бюджету до спеціального фонду сільського бюджету.
1.5. Збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі
6809100,00 грн., напрямком спрямування якого визначити передачу коштів із
загального фонду бюджету до спеціального фонду сільського бюджету.
2. Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського бюджету по
КПКВК 3141 «Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної
цільової соціальної програми «Молодь України» зменшивши бюджетні призначення
по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 537000,00 грн. і відповідно
збільшити загальний обсяг видатків загального фонду сільського бюджету по КПКВК
3400 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші виплати
населенню» в сумі 537000,00 грн.
3. Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського бюджету по
КПКВК6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» зменшивши бюджетні призначення по
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 50000,00 грн. і відповідно
збільшити загальний обсяг видатків загального фонду сільського бюджету по КПКВК
0170 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних )» в сумі 50000,00 грн.
4. Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського бюджету по
КПКВК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» зменшивши бюджетні призначення по
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 64500,00 грн. і відповідно
збільшити загальний обсяг видатків загального фонду сільського бюджету по КПКВК
0170 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2274 «Оплата природнього газу » в
сумі 645000,00грн.
5. Відповідно до протоколу №12 «Постійної депутатської комісії з питань
бюджету» від 13.03.17р.збільшити загальний обсяг доходів спеціального фонду
сільського бюджету по КБКД 4103500 «Інша субвенція» в сумі 120000,00 грн. і
відповідно збільшити загальний обсяг видатків спеціального фонду (бюджету
розвитку) сільського бюджету по КПКВК 6310 «Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання)
інших об’єктів» в сумі 120000,00 грн. на будівництво світлофорного об»єкту на
перехресті вул.Чумака-Надрічна в с.Вовчинець (навпроти ТЦ «Бізон»).
6. Контроль за виконання рішення покласти на сільського голову.
Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 10-4/2017
від 19.04.2017р.

10-та сесія сільської ради
7-го дем.скликання

Про затвердження
ДПТ на вул.Вовчинецькій, 227
с.Вовчинець».
Керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», у
відповідності до вимог чинного законодавства, заслухавши Протокол громадських
слухань з обговорення детального плану «Група багатоповерхових житлових
будинків із закладами громадського та соціального призначення на вул.Вовчинецькій,
227 с.Вовчинець», сільська рада
вирішила:
1. Затвердити Протокол громадських слухань з обговорення детального плану
«Група багатоповерхових житлових будинків із закладами громадського та
соціального призначення на вул.Вовчинецькій, 227 с.Вовчинець» в цілому
(копія додається).
2. Затвердити проект детального плану території «Група багатоповерхових
житлових будинків із закладами громадського та соціального призначення на
вул.Вовчинецькій, 227 с.Вовчинець».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва
Василя Угренюка.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 10-5/2017
від 19.04.2017

10-та сесія
сільської ради
7-го дем.скликання

Про затвердження
ДПТ на вул.Вовчинецькій, 225
с.Вовчинець».
Керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», у
відповідності до вимог чинного законодавства, заслухавши Протокол громадських
слухань з обговорення детального плану « Комплекс багатоповерхових
багатоквартирних житлових будинків із закладами громадського та соціального
призначення на вул.Вовчинецькій, 225 с.Вовчинець», сільська рада
вирішила:
1. Затвердити Протокол громадських слухань з обговорення детального плану
«Комплекс багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків із
закладами громадського та соціального призначення на вул.Вовчинецькій, 225
с.Вовчинець», в цілому (копія додається).
2. Затвердити проект детального плану території «Комплекс багатоповерхових
багатоквартирних житлових будинків із закладами громадського та соціального
призначення на вул.Вовчинецькій, 225 с.Вовчинець».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва
Василя Угренюка.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 10-6/2017
від 19.04.2017р.

10-та сесія сільської ради
7-го дем.скликання

Про затвердження Експертного звіту
з будівництва ІІ черги
адмін. будинку.
На виконання Плану соціально- економічного розвитку села Вовчинець на
2017 рік, враховуючи крайню потребу в розширенні амбулаторії сімейної медицини ,
керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», у
відповідності до вимог чинного законодавства, сільська рада
вирішила:
1. Затвердити Експертний звіт щодо розгляду проектної документації з
робочим проектом « Добудова до адміністративного будинку сільської ради
в с.Вовчинець Івано-Франківської міської ради»
2. Тендерному комітету сільської ради забезпечити проведення нового тендеру
на виконання робіт з будівництва ІІ черги адмін..будинку с.Вовчинець, на
вул.Вовчинецькій, 39.
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
________________________________________________________________

РІШЕННЯ
№ 10-7/2017
від 19.04.2017р .

10-та сесія сільської ради
7-го дем.скликання

Про укладення
Договору позички
Майнового комплексу
Вовчинецької ЗОШ
Керуючись ЗУ «По місцеве самоврядування в Україні», заслухавши
інформацію сільського голови про укладення Договору безоплатного користування
(позички) нежитлових приміщень Вовчинецької ЗОШ з Департаментом освіти і науки
Івано-Франківської міської ради,
сільська рада
вирішила:
1. Укласти Договір безоплатного користування (позички) Майнового комплексу
Вовчинецької ЗОШ між Вовчинецькою сільською радою та Департаментом
освіти і науки Івано-Франківської міської ради
2. Доручити сільському голові підписати Договір позички .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на юриста сільської ради.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 10-7-1/2017
від 19.04.2017р .

10-та сесія сільської ради
7-го дем.скликання

Про укладення
Договору позички
приміщення адмін..будинку,
що використовується
амбулаторією ЗПСМ «Вовчинецька»
Керуючись ЗУ «По місцеве самоврядування в Україні», заслухавши
інформацію сільського голови про укладення Договору безоплатного користування
(позички) нежитлових приміщень адмін..будинку сільської ради з ІваноФранківською поліклінікою № 4 , сільська рада
вирішила:
1. Укласти Договір безоплатного користування (позички) приміщень
адмін..будинку, що використовуються амбулаторією ЗПСМ «Вовчинецька» між
Вовчинецькою сільською радою та Івано-Франківською міською поліклінікою
№4.
2. Доручити сільському голові підписати Договір позички .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на юриста сільської ради.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 10-8/2017
від 19.04.2017р .

10-та сесія сільської ради
7-го дем.скликання

Про заяви суб’єктів
підприємницької діяльності
та організацій
Розглянувши та обговоривши звернення суб’єктів підприємницької діяльності
з різних питань, керуючись Земельним кодексом України, ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Дати дозвіл ПрАт «Івано-Франківське племпідприємство» на передачу в
суборенду земельної ділянки Агропромисловій фірмі «ЗЛАК» площею
2,1778га на вул.Потічній, 1 в с.Вовчинець, для будівництва і обслуговування
багатоквартирних житлових будинків(кадастровий номер
2610190501:09:002:0359), від Приватного акціонерного товариства «ІваноФранківське племпідприємвство» , за згодою, до закінчення основного договору
(договір оренди землі, укладений ПрАТ» Івано-Франківське племпідприємство»
12.02.2016р., зареєстрований 29.02.2016р).
2. Дати дозвіл на передачу в суборенду земельної ділянки Агропромисловій фірмі
«ЗЛАК» площею 0,3812 га на вул.Потічній, 1 в с.Вовчинець, для будівництва і
обслуговування інших будівель громадської забудови, кадастровий номер
земельної ділянки 2610190501:09:002:0307, від Приватного акціонерного
товариства «Івано-Франківське племпідприємство», за згодою, до закінчення
додаткової угоди до Договору оренди землі (додаткова угода, укладена ПрАТ
«Івано-Франківське племпідприємство 01.03.2017р, зареєстрована 14.03.2017р).
3. В зв’язку зі змінами в організації взаємодії з будівництва багатоквартирних
житлових будинків з приміщеннями громадського призначення (заміна сторони
договору ТзОВ “ КВАРТАЛ КРАКІВСЬКИЙ» на ОК «ЖБК КРАКІВСЬКИЙ»),
дати дозвіл на передачу в суборенду земельної ділянки Обслуговуючому
кооперативу «ЖБК «КРАКІВСЬКИЙ» , площею 1,4982 га(кадастровий номер
земельної ділянки 261019001:09:003:0127) на вул. Чумака-Шевченка в
с.Вовчинець для будівництва багатоквартирних житлових будинків, будинків

котеджного типу та об’єктів соціальної інфраструктури , від АФ «ЗЛАК» , за
згодою, строком на 2 (два) роки.
4. В зв’язку зі змінами в організації взаємодії з будівництва багатоквартирних
житлових будинків (заміна сторони договору ТОВ “ЧЕРЕМШИНА» на ТОВ
«СКС ІНВЕСТБУД»), припинити дію договору суборенди між ПрАТ» ІваноФранківське племпідприємство» і ТОВ «ЧЕРЕМШИНА» на земельну ділянку
площею 0,3000га(кадастровий номер 2610190501:09:002:0361), що розташована
в с.Вовчинець на вул.Потічній-Яблуневій , для будівництва та обслуговування
багатоквартирних житлових будинків (Договір суборенди землі від 10.11.2015р,
зареєстрований 13.11.2015р. за № 12075758).
4.1. Дати дозвіл на передачу в суборенду земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю «СКС ІНВЕСТБУД» , площею 0,3000га
(кадастровий номер 2610190501:09:002:0361) на вул. Потічній-Яблуневій
в с.Вовчинець для будівництва та обслуговування багатоквартирних
житлових будинків, від ПрАТ «Івано-Франківське племпідприємство», за
згодою , до закінчення основного договору оренди землі.
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки загальною площею 1,3900га на 1,2239 га (кадастровий номер
2610190501:09:003:0245) та 0,1661 га (кадастровий номер
2610190501:09:003:0244), для розміщення та експлуатації основних , підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості, що розташована в с.Вовчинець на вул.Вовчинецькій,
225,корп..24, Товариству з обмеженою відповідальністю «Бескід-Трейд»
(договір оренди землі від 30.06.2015р, зареєстрований 16.07.2015р. за №
10445672).
5.1. Сільському голові Назару М.М. та директору ТзОВ» Бескід-Трейд»
Білявській Г.М. укласти договір оренди на земельну ділянку площею
0,1661 га(кадастровий номер 2610190501:09:003:0244), для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що
розташована в с .Вовчинець, на вул. Вовчинецькій, 225,корп..24, строком
на 3(три) роки.
5.2. Сільському голові Назару М.М. та директору ТзОВ «Бескід-Трейд»
Білявській Г.М. укласти договір оренди на земельну ділянку площею
1,2239 га(кадастровий номер 2610190501:09:003:0245), з правом викупу ,
для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної , машинобудівної та іншої
промисловості, що розташована в с.Вовчинець на вул.Вовчинецькій,
225,корп..24 , строком на 3(три) роки.
6. Дати дозвіл ТзОВ « ЕКОБУДСЕРВІС-ІВ» на складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 2,1603 га (кадастровий номер
2610190501:09:003:0011), що розташована в с.Вовчинець на вул. Вовчинецькій,
225, із земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,машинобудівної та
іншої промисловості в землі для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку з закладами громадського та соціального
призначення .

7. Дати дозвіл ПАТ «Прикарпаттяобленерго» на складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0005 га, яка
розташована в с.Вовчинець на вул.Весняній, для розміщення будівництва та
обслуговування трансформаторної підстанції ТП-360.
8. Звернення ПАТ «Укрпошта» взяти до відома.. Рекомендувати керівництву
ВПЗ провести капітальний, поточний ремонт, привести у відповідність
існуюче приміщення відділення поштового зв’язку та використовувати його
для обслуговування населення.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 10-9/2017
від 19.04.2017р .

10-та сесія сільської ради
7-го дем.скликання

Про заяви громадян
Заслухавши та обговоривши заяви та звернення громадян з різних питань,
керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Скасувати рішення сесії сільської ради «Про передачу у приватну власність
та надання в користування земельних ділянок громадянам», громадянам згідно
Додатку 1.
2. Зняти з обліку земельні ділянки, в зв’язку з письмовою згодою заявників,
передати їх до земель запасу сільської ради, внести зміни в земельно-облікові
книги сільської ради, а також погосподарські книги громадянам, згідно з
Додатком 2.
3. Зарахувати земельні ділянки із земель запасу сільської ради за заявниками
(згідно письмової згоди), внести зміни в земельно-облікові книги,
погосподарський облік сільської ради громадянам, згідно з Додатком 3.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення сесії
сільської ради
№ 10-9/2017
від 19.04.2017р.
Скасувати рішення сесії сільської ради «Про передачу у приватну власність
та надання в користування земельних ділянок громадянам», громадянам згідно
списку:
1. Гр..Гончарову Олегу Валерійовичу, рішення № 5-8/2016, 5-ї сесії сільської
ради 7-го демократичного скликання від 16.06.2016р.;
2. Гр..Бойко Лесі Миколаїівні, рішення №5-8/2016 , 5-ї сесії сільської ради 7-го
демократичного скликання від 16.06.2016р;
3. Гр..Хорбутій Ганні Володимирівні, рішення 34-ї сесії сільської ради від
22.09.2015р.;
4. Гр..Кінюк Марії Михайлівні, рішення 34-ї сесії сільської ради від 22.09.2015
року;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення сесії
сільської ради
№ 10-9/2017
від 19.04.2017р.

Зняти з обліку земельні ділянки, в зв’язку з письмовою згодою заявників,
передати їх до земель запасу сільської ради, внести зміни в земельно-облікові книги
сільської ради, а також погосподарські книги, громадянам, згідно зі списком:
1.
2.
3.
4.

Бойко Лесі Миколаївни, площею 0,25 га в урочищі «Гора»;
Хорбути Ганни Володимирівни, площею 0,10 га в урочищі «Гора»;
Кінюк Марії Михайлівни,площею 0,20 га в урочищі «Гора»;
Стропиш Ольги Іванівни, площею 0,10 га в урочищі «Гора»;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до рішення сесії
сільської ради
№ 10-9/2017
від 19.04.2017р.
Зарахувати земельні ділянки із земель запасу сільської ради за заявниками
(згідно письмової згоди), внести зміни в земельно-облікові книги, погосподарський
облік сільської ради, згідно списку:
1. Бойко Марією Михайлівною, площею 0,25 га в урочищі «Гора»;
2. Веретко Іваном Ярославовичем, площею 0,10га в урочищі «Гора»
( числився за бабусею Веретко В.М.,яка померла);
3. Васютою Ольгою Мирославівною,площею 0,10 га в урочищі «Гора»;
4. Кінюком Миколою Івановичем, площею 0,20 га в урочищі «Гора»;
5. Стропишем Ярославом Михайловичем,площею 0,10 га в урочищі «Гора»;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
№ 10-10/2017
від 19.04.2017р .

10-та сесія сільської ради
7-го дем.скликання

про передачу громадянам
у власність та надання
в користування земельних ділянок
Розглянувши звернення фізичних осіб про надання(вилучення) , зміну
цільового використання земельних ділянок, керуючись ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні» , ст..ст.12,22,81,116,118,121 Земельного Кодексу України,
сільська рада
вирішила:
1. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, громадянам згідно Додатку 1.
2. Дати дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства , громадянам згідно Додатку 2.
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд, громадянам згідно Додатку 3.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі(на місцевості) для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд , громадянам згідно Додатку 4.
5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства, громадянам згідно Додатку 5;
6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове
призначення якої змінюється із земель для індивідуального садівництва в землі для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд, громадянам згідно Додатку 6;
7. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) , для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд, без підпису суміжного
землекористувача, громадянам згідно Додатку 7;

8. Погодити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд, без підпису суміжного землекористувача , громадянам згідно Додатку 8;

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення №10-10/2017
10-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 19.04.2017р.
Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, громадянам згідно списку:
1. Колковській Наталії Миколаївні, ор. площею 0,011га ,яка розташована в
с.Вовчинець в садівницькому товаристві «Каскад».
2. Гончаровій Ларисі Дмитрівні, ор. площею 0,0132 га ,яка розташована в
с.Вовчинець на вул.Сонячній.
3. Буграку Василю Богдановичу, ор. площею 0,0820га, яка розташована в
с.Вовчинець, на вул.Джерельній, 19;
4. Фащук Ользі Михайлівні, ор.площею 0,0820га , яка розташована в с.Вовчинець
на вул. Журавлиній,15;
5. Чучуку Ігорю Михайловичу, ор.площею 0,0820га , яка розташована в
с.Вовчинець на вул.Пшеничній,16;
6. Проців Мар’яні Іванівні, ор. площею 0,0820 га ,яка розташована в с.Вовчинець
на вул.Р. Юрчишина, 16;
7. Мазуркевичу Ігорю Йосиповичу, ор.площею 0,0820 га ,яка розташована в
с.Вовчинець на вул.Пшеничній, 20;
8. Вичівській Ользі Іванівні, ор.площею 0,0820 га , яка розташована в с.Вовчинець
на вул.Джерельній ,11;
9. Вітовській Наталії Яремівні, ор.площею 0,0830 га , яка розташована в
с.Вовчинець на вул.Журавлиній, 13;
10.Вихованцю Ігорю Петровичу ,ор.площею 0,0820га, яка розташована в
с.Вовчинець, на вул. Пшеничній, 18;
11. Березовській-Козогін Оксані Йосипівні, ор.площею 0,0820га ,яка розташована в
с.Вовчинець на вул. Р.Юрчишина,19;
12.Григорашу Олегу Ігоровичу, ор.площею 0,0820 га , яка розташована в
с.Вовчинець на вул. Джерельній, 20;
13. Гудзь Володимиру Ігоровичу, ор.площею 0,0820га, яка розташована в
с.Вовчинець на вул.Джерельній, 18;
14. Стельмаху Михайлу Петровичу, ор.площею
15. Даляк Марії Василівні,ор.площею
16. Чопик Олександрі Михайлівні, ор. площею
17. Гайдей Наталії Яремівні,ор.площею

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення №10-10/2017
10-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 19.04.2017р.

Дати дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства , громадянам згідно списку:
1. Мокляку Богдану Михайловичу, ор. площею 0,05га , в с.Вовчинець на
вул.Живописній;
2. Бойко Марії Михайлівні, ор.площею 0,25 га в урочищі «ГОРА»;
3. Веретко Івану Ярославовичу, ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
4. Васюті Ользі Мирославівна,ор.площею 0,10га в урочищі « ГОРА»;
5. Кінюку Миколі Івановичу, ор.площею 0,20га в урочищі «ГОРА»;
6. Стропишу Ярославу Михайловичу, ор.площею 0,10га в урочищі «ГОРА»;
7. Станкевич Марії Григорівні, ор.площею 0,10га та 0,10га в урочищі «ГОРА»;
8. Гудзю Ігорю Васильовичу, ор.площею 0,05га в с.Вовчинець, на вул.Гайдея;
9. Борисюку Зіновію Олексійовичу,ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
10. Бондаренко Олені Олександрівні, ор.площею 0,06 га в с.Вовчинець на
вул. Шевченка;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до рішення №10-10/2017
10-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 19.04.2017р.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд, громадянам згідно списку:
1. Площею 0,0910га в с.Вовчинець на вул.Коновальця , 15 та передати у
власність Хлібкевич Оксані Дмитрівні.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0499.
2. Площею 0,0814га в с.Вовчинець, вул. С.Бандери,62
гр.Ватаманюку Роману Михайловичу.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:002:0392

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 4
до рішення №10-10/2017
10-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 19.04.2017р
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі(на місцевості) для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд , громадянам згідно списку:
1. Площею 0,1485 га в с.Вовчинець, вул. Гайдея, 67 та передати у спільну
сумісну власність гр..Бойку Володимиру Васильовичу, Лабяк Олександрі
Степанівні.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:002:0391
2. Площею 0,1326 га в с.Вовчинець на вул. Вовчинецькій, 3 та передати у
власність Гриціву Богдану Дмитровичу.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:001:0432
3. Площею 0,1142 га в с.Вовчинець на вул.Шевченка, 67 та передати у спільну
сумісну власність гр..гр.Патригурі Василю Степановичу, Гжибовській Ользі
Василівні.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:001:0429
4. Площею 0,0810га в с.Вовчинец на вул.Новоселицькій, 7 та передати у
власність Мудрій Богдані Миколаївні.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:001:0394

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 5
до рішення №10-10/2017
10-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 19.04.2017р.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства , громадянам згідно списку:
1. Площею 0,2500 га в с.Вовчинець в урочищі «ГОРА» та передати у власність
гр..Устинській Світлані Михайлівні.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:10:003:0004;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 6
до рішення №10-10/2017
10-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 19.04.2017р.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове
призначення якої змінюється із земель для індивідуального садівництва в землі для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд, громадянам згідно списку:

1. Гр..Колковській Наталії Миколаївні, земельної ділянки площею 0,0589га, в
с.Вовчинець в садівницькому товаристві «Каскад»
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:11:001:0081;
2. Гр.Демко Наталії Миронівні, земельної ділянки площею 0,0788га в
с.Вовчинець,вул.Садова,47 .
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:006:0334;
3. Гр.Роп’як Марії Михайлівни, земельну ділянку площею 0,0557 га, в
с.Вовчинець вул. Садова, 35.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:006:0320;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 7
до рішення №10-10/2017
10-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 19.04.2017р.
Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) , для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, без підпису
суміжного землекористувача, громадянам згідно списку:
1. Гр..Кузнєцову Сергію Миколайовичу, площею 0,0499 на пров.Гайдея, 17 в
с.Вовчинець, без підпису суміжного землекористувача Пилюк Я.О.;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 8
до рішення №10-10/2017
10-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 19.04.2017р.
Погодити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд, без підпису суміжного землекористувача , громадянам згідно списку:
1. Гр..Герман Марії-Ірині Петрівні, площею 0,0512 га на вул. Сонячній в
с.Вовчинець, без підпису суміжного землекористувача Прощук Л.А.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
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РІШЕННЯ
№ 10-10-1/2017
від 19.04.2017р .

10-та сесія сільської ради
7-го дем.скликання

Про розгляд звернень громадян (членів сімей)
учасників АТО щодо оформлення
права власності на земельні ділянки
Розглянувши та обговоривши звернення учасників АТО, керуючись
Земельним кодексом України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська
рада
вирішила:
1. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд , громадянам згідно Додатку 1

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення №10-10-1/2017
10-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 19.04.2017р.
Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд ,
громадянам згідно списку:
1. Вялову Віктору Анатолійовичу, ор.площею 0,0830 га в с.Вовчинець
вул.Р.Юрчишина, 14;
2. Бабівському Андрію Орестовичу, ор.площею 0,0820 га в с.Вовчинець,
вул. Журавлина, 17;
3. Облещуку Василю Івановичу, ор.площею 0,0820 га в с.Вовчинець ,
вул. Р.Юрчишина, 18;
4. Шевадуцькому Ігорю Васильовичу, ор.площею 0,0820га в с.Вовчинець,
вул. Пшенична, 14;
5. Ганишу Ігорю Богдановичу, ор.площею 0,0820 га в с.Вовчинець,
вул. Джерельна, 21;
6. Мануляку Віталію Івановичу, ор.площею 0,0820 га в с.Вовчинець,
вул. Джерельна, 17;
7. Тучаку Тарасу Дмитровичу, ор.площею

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
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РІШЕННЯ
№ 10-10-2/2017
від 19.04.2017р .

10-та сесія сільської ради
7-го дем.скликання

про розгляд заяв громадян
щодо відмови від права власності
на земельні ділянки
Розглянувши заяву гр..Балан О.В. щодо добровільної відмови від права
власності на земельну ділянку на користь територіальної громади с.Вовичнець,
керуючись ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом
України, сільська рада
вирішила:
1. Дати згоду на отримання у комунальну власність територіальної громади
с.Вовчинець земельної ділянки,яка перебуває у власності гр..Балан Олександри
Василівни, площею 0,1212га (кадастровий номер 2610190501:09:002:0244) для
ведення особистого селянського господарства , що розташована в с.Вовчинець
на пров.Підлузькому, 29.
2. Доручити сільському голові Назару М.М. укласти договір з гр..Балан О.В. про
добровільну передачу права власності на земельну ділянку територіальній
громаді с.Вовчинець.
3. Після нотаріального оформлення переходу права власності землевпоряднику
сільської ради внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
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РІШЕННЯ
№ 10-11/2017
від 19.04.2017р .

10-та сесія сільської ради
7-го дем.скликання

Про пропозиції щодо внесення змін
до Генерального плану с.Вовчинець
Розглянувши звернення громадян та організацій ,проектні пропозиції щодо
коригування Генерального плану села Вовчинець, сільська рада
вирішила:
1. Звернутися до розробника Генерального плану-ДП ДНПІМ «ДІПРОМІСТО»
про внесення наступних змін до Генерального плану села Вовчинець:
- Зменшити ширину прибережно-захисної смуги колишнього потічка Рутка,
який використовується як канал, з 25-ти метрів до 5-ти метрів;
- Вилучити насосну станцію водопроводу на вул.Вовчинецькій;
- Відкорегувати прибережну смугу в районі вул.Приозерної –Героїв УПА зі
зміною рекреаційної зони та громадських закладів на індивідуальне житлове
будівництво.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
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РІШЕННЯ
№ 10-12/2017
від 19.04.2017р .

10-та сесія сільської ради
7-го дем.скликання

Про внесення доповнень до
Положення про матеріальну допомогу
Керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши голову
постійної депутатської комісії « з питань охорони здоров’я, материнства,
дитинства», Надію Витвицьку, обговоривши інформацію, сільська рада
вирішила:
1. Внести доповнення до Положення про матеріальну допомогу, а саме:
Розділ 1 «Загальні положення» доповнити підпунктом «и»:
-и) особам, які приймають активну участь в громадському житті села та для
лікування отриманих під час спортивних та культурно-масових заходів, травм.
2. Комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства керуватися в
своїх діях даним Положенням.
3. Контроль за виконанням покласти на голову комісії , Надію Витвицьку.

Сільський голова

Назар Михайло

