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

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

від 12 грудня 2017 року

Початок:
14:30
Закінчення: 20:08

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

- Михайло Назар
- 18 осіб

Петро Галько, Дмитро Галько, Наталія Якубенко,
Марія Грабко,

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

- Світлана Перегінець
- Тетяна Кіршак

Присутні на засіданні:
Діловод сільської ради
- Олександра Дуб’як
Керівник землевпорядної організації - Любомир Озарко
13-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 затвердження бюджету сільської ради на 2018 рік;
2. Про преміювання сільського голови;
3. Про затвердження структури органів виконавчої влади , загальної чисельності
апарату влади та її виконавчих органів;
4. Про затвердження загальної чисельності працівників будинку культури
с.Вовчинець.
5. Про затвердження загальної чисельності працівників КДНЗ №1 (ясла-садок)
«Ластів’ятко”.
6. Про встановлення місцевих податків і зборів та ставки акцизного податку на
території с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради .
7. Про надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на території с.Вовчинець в 2018 році;
8. Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2018році;
9. Про надання секретарю повноважень особи з питань реєстрації /
перебування/зняття з реєстрації місця проживання;
10. Про присвоєння назви вулиці в с.Вовчинець;
11. Про заяви та звернення СПД
12. Про заяви громадян.
13. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам.
14. Про депутатські звернення;
15. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» порядок денний в цілому, зі змінами – 13 УТРИМ-3
Рішення прийнято
1. Про затвердження бюджету сільської ради на 2018 рік
Слухали: про сільський бюджет на 2018 рік
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Михайло Назар,Оксана Місюк,Іван Устинський,
Ярослав Жовтуля, Ігор Білінський
Вирішили: рішення сільської ради № 13-1/2017 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
2. Про преміювання сільського голови
Слухали: про преміювання сільського голови
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Оксана Місюк, Іван Устинський
Вирішили : рішення сільської ради № 13-2/2017 додається;

ГОЛОСУВАЛИ: Сергій Назар після оголошення питання порядку денного
«Про преміювання сільського голови» заявив про конфлікт інтересів та
оголосив про те, що участі в голосуванні не бере.
Після обговорення питання, відповідно до п. 29.9. ст..29 Регламенту
Вовчинецької сільської ради рішення по питанню «про преміювання
сільського голови» було прийняте після повторного голосування.
Рішення сільської ради № 13-2/2017 додається;
Результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
3. Про затвердження структури органів сільської ради , загальної
чисельності апарату влади та її виконавчих органів;
Слухали: Про затвердження структури органів сільської ради ,
загальної чисельності апарату влади та її виконавчих
органів;
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 13-3/2017 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
4. Про затвердження загальної чисельності працівників будинку культури
с.Вовчинець.
Слухали: про затвердження загальної чисельності працівників будинку
культури с.Вовчинець
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Михайло Назар, Наталя Шевчук
Вирішили: рішення сільської ради № 13-4/2017 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
5. Про затвердження загальної чисельності працівників КДНЗ №1 (ясласадок) «Ластів’ятко”
Слухали: про затвердження загальної чисельності КДНЗ №1
(ясла-садок) «Ластів’ятко» на 2018 рік
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 13-5/2017 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято
6. Про встановлення місцевих податків і зборів та ставки акцизного податку
на території с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради
Слухали: Про встановлення місцевих податків і зборів та ставки
акцизного податку на території с. Вовчинець
Івано-Франківської міської ради .

Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 13-6/2017додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
7. Про надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території с.Вовчинець в 2018 році;
Слухали: Про надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на території с.Вовчинець
в 2018 році;
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар , Іван Устинський, Василь Угренюк
Вирішили: рішення сільської ради № 7-13/2017 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
8. Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2018 році
Слухали: про надання пільг зі сплати земельного податку в 2018 роц
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Михайло Назар, Василь Угренюк , Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 13-8/2017 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
9. Про надання секретарю повноважень особи з питань реєстрації /
перебування/зняття з реєстрації місця проживання
Слухали: Про надання секретарю повноважень особи з питань
реєстрації / перебування/зняття з реєстрації місця
проживання;
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Людмила Хлібкевич, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 13-9/2017 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
10. Про присвоєння назви вулиці в с.Вовчинець
Слухали: Про присвоєння назви вулиці в с.Вовчинець;
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Світлана Перегінець
Вирішили: рішення сільської ради № 13-10/2017 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято

11. Про заяви і звернення суб’єктів підприємницької діяльності
Слухали: Про заяви і звернення суб’єктів підприємницької діяльності
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Іван Устинський, Ігор Білінський
Вирішили: рішення сільської ради № 13-11/2017 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
12. Про заяви громадян
Слухали: Про заяви громадян
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Михайло Назар,Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 13-12/2017 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
Про розробку ДПТ на земельній ділянці гр.Черниш В.В.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 5 ПРОТИ-0 УТРИМ- 10
Рішення не прийнято.
13. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
Слухали: Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Михайло Назар, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 13-13/2017 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються;
Рішення прийнято
14. Про депутатські звернення
Слухали: про депутатські звернення
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Тетяна Кіршак, Іван Устинський, Ігор Білінський,
Василь Угренюк
Вирішили: рішення не проголосували
Рішення не прийнято

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
№ 13-1/2017
від 12.12.2017р.

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

про сільський бюджет
на 2018рік
Відповідно до п.23 ст. 26,ст.28, ст.42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», вимог ст.76 Бюджетного Кодексу України, сільська рада
в и р і ш и л а:
1.Визначити на 2018 рік:
- доходи сільського бюджету у сумі 23 316 300,00 грн. Доходи загального
фонду сільського бюджету визначити в сумі 15 866 300,00 грн, у тому числі
субвенція з міського бюджету на утримання сільських будинків культури, клубів та
іншіх клубних закладів в сумі 175 000,00 грн.,утримання дошкільної освіти в сумі
2 000 000,00 грн. та доходи спеціального фонду бюджету розвитку сільського
бюджету в сумі 7 450 000,00 грн. у тому числі субвенція з міського бюджету на
капітальний ремонт території с.Вовчинець в сумі 1 450 000,00 згідно з додатком 1 до
цього рішення;
- видатки сільського бюджету у сумі 23 316 300,00 грн., в тому числі видатки
загального фонду сільського бюджету 15 866 300,00 грн., видатки спеціального
фонду сільського бюджету 7 450 000,00 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;
2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського
бюджету на 2018 рік в сумі 500 гривень.
3. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду
сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ ;
- нарахування на заробітну плату ;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;
- соціальне забезпечення ;
4. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2018
рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а
також субвенції з інших місцевих бюджетів.

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського
бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1
Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інщих місцевих
бюджетів.
Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з
іншої частини бюджету.
6.
Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до цього
рішення.
7. Сільській раді під час укладання угод (договорів, контрактів) тощо
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти обов’язково передбачати однією з
умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання
або несвоєчасне виконання зобов’язань.
8.
Дати дозвіл виконавчому комітету сільської ради здійснювати на
конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на
депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду.
Надати право сільському голові за рішенням конкурсної комісії підписувати договір
депозиту з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного року ( п.8 ст.16
Бюджетного кодексу ). з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.
9. Надати дозвіл керівнику фінансового органу (сільському голові) на
отримання короткотермінових позичок в Головному управлінні Державної
казначейської служби для покриття тимчасових касових розривів, що можуть
виникати під час виконання загального фонду сільського бюджету, в частині
фінансування захищених статей видатків.
10. У процесі виконання сільського бюджету надати право керівнику
фінансового органу (сільському голові) сільської ради за погодженням із постійною
комісією з питань планування, фінансів, цін та бюджету здійснювати перерозподіл
видатків за бюджетними призначеннями в розрізі економічної класифікації в межах
загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному
фондах сільського бюджету.
11. За погодженням із постійною комісією з питань планування, фінансів, цін та
бюджету здійснювати:
- перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними призначеннями у межах
загального обсягу бюджету збільшення бюджетних призначень на видатки
споживання окремо по загальному та спеціальному фондах;
- перерозподіл видатків по об’єктах виробничого та невиробничого
призначення бюджету розвитку спеціального фонду сільського бюджету в межах
кошторисних призначень з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.
- збільшення доходів у зв’язку із збільшенням фактичних надходжень понад
бюджетні призначення від відшкодування втрат с/г виробництва і спрямовування їх
на відповідні видатки згідно пункту 4 статті 23 Бюджетного кодексу України з
унесенням змін в кошториси доходів і видатків спеціального фонду сільського
бюджету.
12. Дозволити виконавчому комітету сільської ради проводити фінансування
капітальних вкладень по спеціальному фонду сільського бюджету за рахунок коштів
переданих із загального до спеціального фонду сільського бюджету відповідно до

ст.71,72 Бюджетного Кодексу України, з подальшим затвердженням таких змін на
сесії сільської ради.
13. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку,
визначеному Бюджетним Кодексом України.
14. Надати право виконавчому комітету сільської ради:
- у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до
бюджетної класифікації в частині назв кодів функціональної та відомчої
класифікації, вносити відповідні зміни в сільському бюджеті.
В окремих випадках, з метою належного і своєчасного виконання
отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України та його доручень, дозволити проведення
уточнень сільського бюджету і розподілу вільних залишків бюджетних коштів
за поданням виконавчого комітету сільської ради, постійної комісії з питань
планування, фінансів, цін та бюджету з подальшим затвердженням її рішень на
сесійних засіданнях сільської ради.
15. Здійснювати попередню оплату товарів, робіт та послуг відповідно до
постанови Кабінету міністрів України №1404 від 23.04.2014р.№117 «Про
здійснювання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти», із змінами та доповненнями.
16. На кінець бюджетного періоду УДКСУ м.Івано-Франківська зберігає
залишки коштів на рахунках міського бюджету для покриття відповідних витрат в
частині періоду з урахуванням їх цільових призначень. У разі відсутності бюджетних
призначень на наступний бюджетний період залишки коштів перераховуються до
сільського бюджету.
17. Дозволити самостійне ведення бухгалтерського обліку з 01.01.2018 року
Вовчинецькому дошкільному навчальному закладу «Ластів’ятко».
18. Вовчинецькій сільський раді здійснювати фінансування дошкільного
закладу за бюджетними призначеннями, затвердженими кошторисом.
19. Розпоряднику бюджетних коштів вести бухгалтерський облік відповідно до
правил, встановлених Державним Казначейством України, та складати звітність
відповідно до єдиної методики.
20. Додатки 1; 3-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2018 рік» опублікувати
в газеті «Західний кур’єр».
22. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

М.Назар

Додаток
1
до рішення 13-ї сесії 7-го
дем.скликання
Вовчинецької сільської ради
від 12 грудня 2017р.

Доходи бюджету с.Вовчинець на 2018 рік
(грн.)

Код

140000
00
140400
00
140219
00
140319
00
180000
00
180100
00
180101
00
180102
00
180103
00
180104
00
180105
00
180106
00
180107
00
180109
00
180500
00
180503
00
180504
00
200000
00
210811

Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією

Загальний
фонд

Спеціальний фонд
у т.ч.
бюджет
Разом
розвитк
у

Разом

Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (пальне) пальне
Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів(пальне)

7 500 000

7 500 000

5 000 000

5 000 000

500 000

500 000

2 000 000

2 000 000

Місцеві податки

3 757 000

3 757 000

Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений юридичними особами, які є
власниками об'єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами, які є
власниками об'єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами, які є
власниками об'єктів нежитлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений юридичними особами, які є
власниками об'єктів нежитлової нерухомості

3 757 000

3 757 000

5 000

5 000

100 000

100 000

2 000

2 000

700 000

700 000

Земельний податок з юридичних осіб

1 000 000

1 000 000

Орендна плата з юридичних осіб

1 700 000

1 700 000

Земельний податок з фізичних осіб

150 000

150 000

Орендна плата з фізичних осіб

100 000

100 000

2 370 000

2 370 000

370 000

370 000

2 000 000

2 000 000

57 300
100

57 300
100

Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
Неподаткові надходження
Адміністративні штрафи та інші штрафні сакції

00
210815
00
220804
00
220901
00
240000
00
240600
00
240603
00
241700
00
300000
00
330000
00
330100
00

330101
00

Адміністративні штрафи за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу
алкогольних напоїв
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом

7 000

7 000

50 000

50 000

200

200

Інші неподаткові надходження

7 000

7 000

Інші надходження

7 000

7 000

Інші надходження
Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту

7 000

Державне мито

4 000
000
2 000
000
2 000
000
2 000
000

13 691 300

2 000
000
6 000
000

2 000
000
6 000
000

19 691 300

Офіційні трансферти

2 175 000

1450000

1450000

3 625 000

Від органів державного управління

2 175 000

1450000

1450000

3 625 000

Субвенції

2 175 000

1450000

1450000

3 625 000

Інші субвенції

2 175 000

1450000
7 450
000

1450000
7 450
000

3 625 000

Доходи від операцій з капіталом
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
Кошти від продажу землі
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній власності,
та земельних ділянок, які знаходяться на території
Автономної Республіки Крим
Разом доходів

400000
00
410000
00
410300
00
410350
00

7 000
4 000
000
2 000
000
2 000
000
2 000
000

Всього доходів

Секретар сільської ради

15 866 300

4 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

2 000 000

23 316 300

Л.В.Хлібкевич

Додаток 3

Видатки бюджету на 2018 рік
за головними розпорядниками коштів

до рішення 13-ї сесії 7-го дем.скликання
Вовчинецької сільської ради

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

з них
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

Найменування коду тимчасової
класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів

0150

Організаційне
інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне
забезпечення діяльності
обласної ради, районної
ради, райони у місті, ради
(у разі їх створення),
міські, селищні, сільські
ради

3230

Інші заклади та заходи

6030
5011
6030

Організація благоустрію
населених пунктів
Проведення навчальнотренувальних зборів і
змагань з олімпійських
видів спорту
Організація благоустрію
населених пунктів

Всього

5 529
300,00

оплата праці

1 500
000,00

від
12.12.2017р.
(грн.)

з них

комунальні
послуги та
енергоносії

Всього

Споживання
опла
та праці

комун
альні
послу
ги та
енерго
носії

з них

Розвитку

бюджет розвитку

1 771
300,00

з них
капітальні
видатки за
рахунок
коштів, що
передають
ся із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
(спеціальн
ого фонду)

Разом

5 529 300,00

1 000
000,00
6 762
000,00

1 000 000,00
6 762 000,00

400 000,00

400 000,00
6 000
000,00

6 000
000,00

6 000
000,00

6 000 000,00

Всього
Субвенція з міського бюджету
Забезпечення діяльності
палаців і будинків
4060
культури ,клубів,центрів
дозвілля та іншіх клубних
закладів
1010

Надання дошкільної освіти

6030

Організація благоустрію
населених пунктів
Всього видатків
Всього

13 691
300,00

1 500
000,00

1 771
300,00

175 000,00

140
000,00

4 200,00

2 000
000,00

1 300
000,00

2 175
000,00
15 866
300,00

1 440
000,00
2 940
000,00

Секретар сільської ради

6 000
000,00

6 000
000,00

6 000
000,00

19 691
300,00

175 000,00

2 000 000,00

4 200,00
1 775
500,00

1 450
000,00
1 450
000,00
7 450
000,00

1 450
000,00
1 450
000,00
7 450
000,00

Людмила Хлібкевич

1 450
000,00
1 450
000,00
7 450
000,00

1 450 000,00
3 625 000,00
23 316
300,00

Додаток № 4
до рішення сесії сільської ради
с. Вовчинець від 12.12.2017р.

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку
Код типової
Назва
відомчої
головного
класифікації розпорядник
видатків
а коштів
місцевих
Назва
Загальний
Разом
бюджетів
обєктів
обсяг
видатків
на
Код
Найменуванн відповідно фінансуванн
до проектноя
поточни
тимчасової
я коду
кошторисно будівництва
й рік
класифікації
тимчасової
ї
видатків та класифікації
документаці
кредитуванн видатків та
ї; тощо
я місцевих
кредитуванн
бюджетів
я місцевих
бюджетів
6030

6030

6030

6030

Організація
благоустрію
населених
пунктів

Будівництво 2
черги
адмін.будинку

1 500 000

1 500 000

Організація
благоустрію
населених
пунктів

Нове
будівництво
Спортивного
залу для міні
футболу з
електричною
котельнею на
території
Вовчинецької
ЗОШ
вул.Гайовій,10
в с.Вовчинець

2 000 000

2 000 000

Організація
благоустрію
населених
пунктів

Субвенція на
капітальний
ремонт
території
с.Вовчинець

1 450 000

1 450 000

Організація
благоустрію
населених
пунктів

Капітальний
ремонт доріг
с.Вовчинець

2 500 000

2 500 000

7 450 000

7 450 000

Разом

Секретар сільської ради

Коригуванн
я

Л.В.Хлібкевич

Уточнен
і
видатки
на
поточни
й рік

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

РІШЕННЯ
№ 13-2/2017
від 12.12.2017р.

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

про преміювання
сільського голови
Заслухавши інформацію головного бухгалтера, відповідно до Постанов
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р № 268 «Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади , органів
прокуратури,судів та інших органів», та від 19.07.2006 р. № 984 « Деякі питання
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів» , сільська рада
вирішила:
1. Встановити з 01.01.2018р. сільському голові надбавки та доплати:
- 25 відсотків від посадового окладу за вислугу років;
- 110, 00 грн за 7 ранг держслужбовця.
2. Надати в 2018 році сільському голові допомогу на оздоровлення та матеріальну
допомогу на вирішення соціально-побутових умов проживання в розмірах
середньомісячної заробітної плати і щомісячно преміювати його в розмірі
100% від посадового окладу за результатами праці в межах затвердженого
фонду оплати праці відповідно до положення «Про преміювання працівників
апарату виконавчого комітету Вовчинецької сільської ради, сільського голови
та секретаря сільської ради», та здійснювати преміювання до державних і
професійних свят.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної депутатської
комісії з питань планування бюджету Місюк О.В.
Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 13-3/2017
від 12.12.2017р.

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

про затвердження структури
органів виконавчої влади,
загальної чисельності апарату влади та
її виконавчих органів
Заслухавши інформацію сільського голови Назара М.М., врахувавши
пропозицію депутатів сільської ради, сільська рада
вирішила:
1. Затвердити структуру та чисельність апарату сільської ради на
2018 рік в кількості 12,0 штатних одиниць а саме:
з/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.

Назва структурного підрозділу та посад Кількість
штатних
посад

2
3
сільський голова
1
секретар сільської ради
1
головний бухгалтер
1
спеціаліст 1 кат. (бухгалтер)
1
спеціаліст 1 кат.(землевпорядник) 1
спеціаліст ( юрист)
1
завідувач військовим обліком
1
касир
1
спеціаліст (реєстратор)
1
спеціаліст (паспортист)
1
діловод
1
прибиральник
0,5
опалювач
0,5
разом
12,0
Сільський голова
Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 13-4/2017
від 12.12.2017р.

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

Про затвердження загальної
чисельності працівників
будинку культури с.Вовчинець
Заслухавши інформацію сільського голови Назара М.М., врахувавши
думку депутатів сільської ради, сільська рада
вирішила:
1. Затвердити структуру та чисельність працівників будинку культури
с.Вовчинець на 2018 рік в кількості 9 штатних одиниць, а саме:
№ Назва структурного підрозділу та посад Кількість
з/п
штатних
одиниць
1
2
3
1. директор будинку культури
1
2. акомпоніатор
1
3. керівник хору
1
4. прибиральниця
2
5. оператор котельні
3
6. робітник по обслуговуванню
1
разом
9

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 13- 5/2017
від 12.12.2017р.

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

про затвердження загальної
чисельності працівників
КДНЗ (ясла-садок) № 1
«Ластів’ятко»
Заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради, враховуючи
думку депутатів сільської ради , сільська рада
вирішила:
1. Затвердити структуру та чисельність працівників КДНЗ №1 (ясла-садок)
«Ластів’ятко” в с.Вовчинець на 2018 рік в кількості 55,5 штатних одиниць ,
згідно Додатку 1.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. директора КДНЗ
«Ластів’ятко”.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення 13-ї сесії сільської ради
7-го демократичного скликання
від 12.12.2017р «Про затвердження
штатного розпису КДНЗ «Ластів’ятко»
ШТАТНИЙ РОЗПИС
комунального дошкільного навчального закладу «ЛАСТІВ’ЯТКО»
№ Найменування посад
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Директор (завідувач)
Вихователь-методист
Старша медична сестра
Завідувач господарством
Діловод
Кухар

Кількість
штатних
одиниць
1
1
1
1
0,5
3

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26
27
28.
29.
30.

Підсобний робітник
Комірник
Кастелянка
Машиніст з прання та ремонту одягу
Вихователі
Помічник вихователя до 3років
Помічник вихователя від 3років
Музичний керівник
Інструктор з фізкультури
Керівник гуртка
Практичний психолог
Сестра медична з дієтичного харчування
Прибиральниця службових приміщень
Головний бухгалтер
Робітник з комплексного обслуговування будівель
Оператор котельні газової
Слюсар електромонтер
Двірник
Сторож
Медсестра басейну
Робітник з комплексного обслуговування
Прибиральник басейну
Оператор хлораторної установки
Логопед

1,5
0,5
0,5
1,5
16
2
6
2
2
1
1,0
0,5
2
1
1,5
3
0,5
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Всього штатних одиниць

Секретар сільської ради

55.5

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
№ 13- 6/2017
від 12.12.2017р.

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

про встановлення місцевих податків
і зборів та ставки акцизного податку
на території с.Вовчинець
Івано-Франківської міської ради
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 сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Встановити, що на території с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради
справляються наступні місцеві податки і збори:
- податок на майно;
- єдиний податок;
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір;
- самоподаток в розмірі- 50 грн з 1-го домоволодіння
2. Встановити ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць:
2.1. Для першої групи платників єдиного податку для всіх видів господарської
діяльності, передбачених для цієї групи, – 7 відсотків розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2.2. Для другої групи платників єдиного податку для всіх видів
господарської діяльності, передбачених для цієї групи,- встановити ставку
15% до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня
податкового року».
2.3. Для третьої та четвертої груп єдиного податку застосовуються ставки
податку відповідно до пунктів 293.3 та 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.
3. Для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
3.1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки:
- для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб та
юридичних осіб у розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази
оподаткування;
- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, у
розмірі 0 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних
осіб та суб’єктів підприємницької діяльності, у розмірі
0,6 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;
3.2. Надати пільгу зі сплати податку:
База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток,
що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
А) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв.метрів;
Б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120кв.метрів;
В) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі
одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та
житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) на 180кв.метрів.
4. Встановити ставки земельного податку:
4.1. за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 1
відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та у власності
суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) у
розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
5. Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту
213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставки акцизного податку у розмірі
100 % акцизного збору від вартості (з податком на додану вартість) та зараховувати в
сільський бюджет с.Вовчинець.
6. Виконавчому комітету сільської ради опублікувати дане рішення в газеті
«Західний кур’єр» або в інших друкованих засобах масової інформації.

7. Рішення № 9-3/2017 , 3-ї сесії сільської ради 7-го демократичного скликання від
09.02.2017 року « Про встановлення місцевих податків і зборів та ставки акцизного
податку на території с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради» вважати таким,
що втратило чинність.
8. Дане рішення набирає чинності з дня його опублікування в друкованих засобах
масової інформації.
9. Ставки податку встановлені на 2018 рік.
10.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної депутатської
комісії з питань планування фінансів, цін та бюджету О. Місюк та бухгалтера
сільської ради .
Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 13-7 /2017
від 12.12.2017р.

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

Про надання пільг зі сплати податку
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки на території с.Вовчинець
Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до
Податкового кодексу України від 02.12.2010р №2755-VI, Закону України від
28.12.2014р №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», пункту 24
частини 1 статті 26, статті 59 Закону України від 21.05.1997р №290/97 «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки:
1.1.фізичних осіб, які мають статус ветеранів ОУН-УПА, учасників бойових дій
та учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у власності яких
перебувають об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, але не більше
одного такого об’єкта на одну особу вказаних категорій;
1.2. Інвалідів І-ї групи , у власності яких перебувають об’єкти житловоої
нерухомості, в тому числі їх частки, але лише для одного об’єкта житлової
нерухомості на одну особу вказаних категорій;
1.3. Особи, які належать до постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС, віднесених до 1,2 категорій згідно з пунктами 1 та 2 частини першої статті 14
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», але лише для одного об’єкта житлової нерухомості на
одну особу вказаних категорій.

1.4. фізичних осіб (громадян-жителів села) у власності яких перебувають об’єкти
нежитлової нерухомості (господарські споруди, гаражі та інше)
1.5.релігійні організації с.Вовчинець, статути (положення) яких зареєстровані у
встановленому законодавством порядку, у власності яких перебувають об’єкти
нежитлової та/або житлової нерухомості, крім об’єктів нерухомості, які
використовуються у комерційних цілях;
1.6. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади всіх форм власності, у
власності яких перебувають об’єкти нежитлової нерухомості.
1.7. вищі навчальні заклади приватної форми власності І-ІV рівня акредитації,
у власності яких перебувають об’єкти нежитлової нерухомості , в т.ч. ті, що
звільнені від сплати такого податку за законом (крім об’єктів нерухомості, які
використовуються у комерційних цілях).
2. Виконавчому комітету сільської ради оприлюднити дане рішення в газеті
«Західний кур’єр» або в інших друкованих засобах масової інформації.
3.Рішення вступає в дію з 01.01.2018 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань планування фінансів, цін та бюджету
О.Місюк та бухгалтера сільської ради.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 13-8 /2017
від 12.12.2017р.

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

Про надання пільг зі сплати
земельного податку в 2018 році

З метою створення умов для ефективної реалізації повноважень місцевого
самоврядування територіальної громади села в галузі земельних відносин, створення
належних умов для розвитку підприємницької діяльності
суб`єктам господарювання, керуючись Земельним кодексом України, ст.
ст.12.4, 30, 282, 284 Податковим кодексом України, Законом України "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи", ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", сільська рада
в и р і ш и л а:
1.Звільнити від сплати земельного податку в розмірі 100 відсотків:
1.1. Культурно- просвітницькі, правозахисні благодійні громадські організації, які
включені в реєстр неприбуткових установ та організацій.
1.2. Підприємства, засновниками яких є органи місцевого самоврядування , за умови,
що частка комунальної власності в них становить 100 відсотків.
1.3. Заклади, організації і установи культури, соціального захисту, що належать до
комунальної власності.
1.4. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, які повністю утримуються за
рахунок державного або місцевого бюджетів.
1.5. Заклади охорони здоров'я, які повністю утримуються за рахунок державного або
місцевого бюджетів.

1.6.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи
прокуратури, органи Міністерства внутрішніх справ, органи Державної служби з
надзвичайних ситуацій, органи Служби безпеки України, військові формування,
утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
1.7.Установи, організації фізкультури та спорту комунальної або
державної власності, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості,
які є неприбутковими та дитячо-юнацькі спортивні школи за
земельні ділянки, які перебувають у них в користуванні та на яких розміщені
спортивні споруди, що використовуються для навчально-тренувального процесу.
1.8.Платників плати за землю для обслуговування ботанічних садів,дендрологічних
парків, парків та скверів комунальної власності.
1.9. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків,житлово-будівельні
кооперативи,обслуговуючі кооперативи відповідно до наявних правовстановлюючих
документів на землю.
2. Надати пільги по земельному податку вищим навчальним закладам
І-ІV рівня акредитації, незалежно від форми власності, розрахунково у розмірі 50%
від суми нарахованого земельного податку відповідно до правовстановлюючих
документів на землю.
3. Якщо платники податку, зазначені в п. 1 даного рішення, надають в
оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за
такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами)
сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
4. Рекомендувати платникам податку, які користуються пільгами з
цього податку, вивільнені кошти спрямовувати на проведення капітального
та поточного ремонтів приміщень, впровадження заходів з енергозбереження
та зміцнення матеріально-технічної бази.
5. Виконавчому комітету Вовчинецької сільської ради оприлюднити дане рішення в
газеті "Західний кур’єр".
6. Організацію виконання рішення покласти на Державну податкову інспекцію у
м.Івано-Франківську головного управління Державної фіскальної служби в
Івано-Франківській області .
7.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної депутатської комісії
з питань планування фінансів, цін та бюджету О.Місюк.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 13-9 /2017
від 12.12.2017р.

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

про надання секретарю повноважень
особи з питань реєстрації/ перебування/
зняття з реєстрації місця проживання
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,
постанови КМУ № 207 від 02.03.2016року «Про затвердження Правил реєстрації
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного
державного демографічного реєстру», на підставі Закону України « Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України», щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг , ї
сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Уповноважити секретаря сільської ради ,
(до прийняття на роботу
спеціаліста), як посадову особу органу місцевого самоврядування Вовчинецької
сільської ради:
1.1. проводити реєстрацію місця проживання , місця перебування та зняття з
реєстрації місця проживання, згідно Закону України «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні», постанови КМУ №207 від 02.03.2016
року «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі
органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»;
1.2. формувати та вести реєстр територіальної громади с.Вовчинець ІваноФранківської міської ради ,відповідно до закону.
2. Дії, перелічені у п. 1.1-1.2. цього рішення, можуть вчинятися лише на
території села Вовчинець, де особа повноважна виконувати такі обов’язки.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 13-10/2017
від 12.12.2017р.

13-та сесія сільської ради
7-го дем. Скликання

про присвоєння назви вулиці
села Вовчинець
Згідно Генерального плану села Вовчинець, керуючись ЗУ « Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію сільського голови, обговоривши
її, сільська рада
вирішила:
1. Затвердити назву вулиці «Надрічна» в с. Вовчинець із нумерацією
земельних ділянок № 68 та № 70.
2. Нумерацію вищевказаних ділянок залишити без змін, такими які раніше
були присвоєні в м .Івано-Франківську.
3. Додати до переліку вулиць в с.Вовчинець , праву частину вулиці, що
знаходиться на відрізку від ТРЦ «Велес» до ринку «Анатоль» :
- вулиця Надрічна
4. Дане рішення направити до ДП «Національні інформаційні системи»
м.Івано-Франківська для внесення нових вулиць до переліку назв вулиць
с.Вовчинець .
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради
Л. Хлібкевич.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 13-11 /2017
від 12.12.2017р.

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

про заяви та звернення
суб’єктів підприємницької
діяльності
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 на передачу в суборенду земельної ділянки Обслуговуючому
кооперативу «ЖБК «Краківський», площею 2,1603 га (кадастровий номер
2610190501:09:003:0011) на вул.Вовчинецькій, 225 в с.Вовчинець, для
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, від
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУДСЕРВІС-ІВ», за згодою,
на строк дії договору оренди землі.
2. Припинити ( за згодою) дію договору оренди земельної ділянки від
10.02.2012р., реєстраційний номер 261010004000343 (дод.угода від
20.07.2016р.), укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю
«АВН» , площею 0,3250га на вул.Вовчинецькій, 229 для будівництва та
обслуговування будівель громадської забудови, для будівництва торговоофісного центру з приміщеннями громадського призначення, кадастровий
номер 2610190501:09:003:0024, (продаж нерухомого майна гр..гр.Хомик М.Т.,
Саракун А.В., договір купівлі- продажу від 29.11.2017р).
Передати в оренду , терміном на 5 років , земельну ділянку гр..гр.Хомику
Михайлу Тадеушовичу,Саракун Анастасії Віталіївні, площею 0,3250га для
будівництва та обслуговування будівель громадської забудови, для будівництва
торгово- офісного центру з приміщеннями громадського призначення,
кадастровий номер 2610190501:09:003:0024.

3. Дати дозвіл Процаку Володимиру Мирославовичу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0016га
для будівництва та обслуговування КТП-10-0,4кВ, що розташована на
вул.Луговій в с.Вовчинець.
4. Звернення ПАТ «РОДОН» про затвердження технічної документації щодо
поділу земельної ділянки – зняти з розгляду, відправити на доопрацювання
земельної комісії.

Сільський голова

Михайло Назар

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

РІШЕННЯ
№ 13-12 /2017
від 12.12.2017р.

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

про заяви громадян
Заслухавши та обговоривши інформацію землевпорядника сільської ради,
голови сільської ради, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Земельним кодексом України, сільська рада
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

в и р і ш и л а:
Скасувати рішення сесії сільської ради щодо передачі у власність земельних
ділянок громадянам, згідно Додатку 1;
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
Додатку 2.
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 Додатку 3.
Заяву гр.Веретко Оксани Ігорівни , про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд,
площею 0, 0126 на вул.Гайдея,7 - відкласти до внесення змін до Генерального
плану с.Вовчинець;
Заяву Кота Мирона та Фуштей Ганни про затвердження технічної
документації по встановленню меж земельної ділянки на вул.Гайдея, 50 –
відхилити, в зв’язку зі смертю заявника (Кіт Мирон);
Заяву гр.Галька Ярослава Григоровича, про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул.Живописній,
7/1 в с.Вовчинець – відкласти.
Заяву Караїм Наталії Петрівни про долучення земельної ділянки,ор.площею
0,15 га до власної земельної ділянки для облаштування заїзду- відкласти.
Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення 13-ї сесії
сільської ради
7-го дем.скликання
№13-12/2017
від 12.12.2017р.
Скасувати рішення сесії сільської ради щодо передачі у власність земельних
ділянок громадянам, згідно списку:
1. Бодругу Богдану Васильовичу ,рішення 34-ї сесії с/р від 22.09.2015 року ;
2. Веселовській Галині Іванівні , рішення 34-ї сесії с/р від 22.09.2015р.;
3. Веселовській Галині Іванівні , внести зміни в рішення 34-ї сесії с/р від
22.09.2015р., в частині площі земельної ділянки, змінивши її з 0,10га та 0,10 га
на зем. ділянку , площею 0,10га в урочищі «ГОРА»;
4. Григораш Ярославі Олексіївні, рішення 34-ї сесії с/р від 22.09.2015р.;
5. Григорашу Івану Михайловичу, рішення 34-ї сесії с/р від 22.09.2015р.;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення 13-ї сесії
сільської ради
7-го дем.скликання
№13-12/2017
від 12.12.2017р.
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
списку:
1. Бодруга Богдана Васильовича, земельну ділянку орієнтовною площею
0,10 га в урочищі «ГОРА»;
2. Веселовської Галини Іванівни, земельну ділянку орієнтовною площею
0,10 га в урочищі «ГОРА»;
3. Станкевич Марії Григорівни, земельні ділянки орієнтовними площами
0,10 га та 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
4. Григораш Ярослави Олексіївни, земельну ділянку орієнтовною площею
0,15 га , в урочищі «ГОРА» ;
5. Григораша Івана Михайловича, земельну ділянку орієнтовною площею
0,10 га в урочищі «ГОРА» ;
6. Цимбалюка Богдана Зеновійовича, земельну ділянку орієнтовною площею
0,10 га в урочищі «ГОРА» ;
7. Піскорського Ігоря Васильовича, земельну ділянку орієнтовною площею
0,10 га в урочищі «ГОРА»;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до рішення 13-ї сесії
сільської ради
7-го дем.скликання
№13-12/2017
від 12.12.2017р.
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 списку:
1. Бодруг Зоєю Давидівною, ор. площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
2. Данилюк Наталією Володимирівною, ор.площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;
3. Тимків Ганною Йосипівною, ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
4. Тимківим Романом Васильовичем, ор.площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;
5. Мудрою Мар’яною Ігорівною, ор.площею 0,15 га в урочищі «ГОРА»;
6. Григорашем Ігорем Михайловичем, ор.площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;
7. Цимбалюком Богданом Зіновійовичем, ор.площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;
8. Піскорським Ігорем Васильовичем, ор.площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
№ 13-13 /2017
від 12.12.2017р.

13-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 ст..26 Закону України «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 відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд громадянам згідно Додатку 1;
2. Дати дозвіл на складання проекту відведення земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства , громадянам згідно Додатку 2;
3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд , та передати у власність громадянам згідно Додатку 3;
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі(на місцевості) для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд, та передати у власність
громадянам згідно Додатку 4;
5. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
ведення особистого селянського господарства , та передати у власність
громадянам згідно Додатку 5;
6. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове
призначення яких 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 меж
земельних ділянок в натурі(на місцевості) , для обслуговування житлового
будинку , господарських будівель та споруд без підпису суміжних
землекористувачів, громадянам згідно Додатку 7;
8. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі(на місцевості) для ведення особистого селянського
господарства, згідно замірів, громадянам за Додатком 8;

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до Рішення №13-13/2017
13-ї сесії с/р
від 12.12.2017р.
Дати дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд громадянам
згідно списку:
1. Витвицькій Олександрі Ярославівні, ор.площею 0,20га на
вул.Гайдея, 54 та 54а;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до Рішення №13-13/2017
13-ї сесії с/р
від 12.12.2017р.

Дати дозвіл на складання проекту відведення земельних ділянок для
ведення особистого селянського господарства , громадянам згідно списку:
1. Бодруг Зої Давидівні, ор.площею 0,10га в урочищі «ГОРА» ;
2. Данилюк Наталії Володимирівні, ор.площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА» ;
3. Тимківу Роману Васильовичу, ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
4. Тимків Ганні Йосипівні, ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
5. Мудрій Мар’яні Ігорівні, ор.площею 0,15 га в урочищі «ГОРА»;
6. Григорашу Ігорю Михайловичу, ор.площею 0,10га в урочищі
«ГОРА»;
7. Цимбалюку Богдану Зіновійовичу, ор.площею 0,20 га в урочищі
«ГОРА»;
8. Веретко Оксані Антонівні, ор.площею 0,10 га та 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;
9. Віслюк Дарії Дмитрівні, ор.площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до Рішення №13-13/2017
13-ї сесії с/р
від 12.12.2017р.
Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд , та передати у власність громадянам згідно списку:
1. Гедимі Тамарі Володимирівні, площею 0,0138 га на вул.Сонячній в
с.Вовчинець;
Кадастровий номер 2610190501:11:001:0362.
2. Косміраку Андрію Володимировичу, Космірак Любові Ярославівні,
площею 0,0997 га на вул.Героїв УПА, 10 в с.Вовчинець;
Кадастровий номер 2610190501:09:005:0508.
3. Білінському Ігорю Миколайовичу, площею 0,0900га на
вул.Мельника, 51 в с.Вовчинець;
Кадастровий номер 2610190501:11:001:0375.
4. Вішці Роману Остаповичу, площею 0,0813га на вул.Журавлиній, 1 в
с .Вовчинець;
Кадастровий номер 2601090501:10:004:0010.
5. Гуменюку Мирославу Михайловичу, площею 0,0800 га на вул.
Р.Юрчишина, 9 в с.Вовчинець;
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0009.
6. Рильчуку Анатолію Івановичу, площею 0,0819га на
вул. Джерельній, 13 в с.Вовчинець;
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0014.
7. Кахну Роману Петровичу, площею 0,0819га на вул. Джерельній , 5 в
с.Вовчинець;
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0011.
8. Павлюку Валерію Дмитровичу, площею 0,0800га на
вул.Джерельній, 10 в с.Вовчинець;
Кадастровий номер 2610190501:10:004:0013.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 4
до Рішення №13-13/2017
13-ї сесії с/р
від 12.12.2017р.
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд, та передати у власність
громадянам згідно списку:
1. Стасюк Марії Михайлівні, площею 0,0650га на вул. Бугая, 28 в с.Вовчинець
Кадастровий номер 2610190501:09:005:0440;
2. Іванців Катерині Михайлівні, площею 0,2500 га на вул.Вовчинецькій, 70 в
с.Вовчинець
Кадастровий номер 2610190501:10:002:0211;
3. Улиді Віті Мирославівні, площею 0,0301га на вул.Вовчинецькій, 68 в
с.Вовчинець
Кадастровий номер 2610190501:10:002:0212;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 5
до Рішення №13-13/2017
13-ї сесії с/р
від 12.12.2017р.
Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для ведення особистого селянського господарства , та передати у власність
громадянам згідно списку:
1. Шликовій Ользі Василівні, площею 0,2491 га в урочищі «ГОРА»
Кадастровий номер 2610190501:10:003:0005;
2. Диб’як Галині Василівні, площею 0,0803 га на вул.Височана в
с.Вовчинець
Кадастровий номер 2610190501:09:002:0396;
3. Пагулич Ірині Василівні, площею 0,0393га на вул.Височана в
с.Вовчинець
Кадастровий номер 2610190501:09:002:0395;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 6
до Рішення №13-13/2017
13-ї сесії с/р
від 12.12.2017р.
Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове
призначення яких змінюється із земель для індивідуального садівництва в землі для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд, громадянам згідно списку:
1. Нагнибіді Олександру Михайловичу, площею 0,0436га на вул.Садовій, 18 в
с.Вовчинець
Кадастровий номер 2610190501:09:006:0278;
2. Морозу Василю Васильовичу, площею 0,0402га в садівничому товаристві
«Каскад»
Кадастровий номер 2610190501:09:006:0353;
3. Юзику Миколі Йосиповичу, площею 0,0353га на вул.Садовій, 24 в
с.Вовчинець
Кадастровий номер 2610190501:09:006:0327;
4. Головатчуку Петру Степановичу, площею 0,0780га в садівницькому
товаристві «Каскад»
Кадастровий номер 2610190501:11:001:0322;
5. Роману Мирославу Івановичу, площею 0,0274га в садівницькому товаристві
«Каскад»
Кадастровий номер 2610190501:09:006:0321;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 7
до Рішення №13-13/2017
13-ї сесії с/р
від 12.12.2017р.
Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі(на місцевості) , для обслуговування житлового будинку ,
господарських будівель та споруд без підпису суміжних землекористувачів,
громадянам згідно списку:
1. Шевчук Олені Вікторівні, площею 0,0765 га на вул. Вовчинецькій, 55 , без
підпису Івасишина В.В.
2. Шевчук Олені Вікторівні,площею 0,0784га на вул.Вовчинецькій, без підпису
Храбатин А.
3. Федорку Івану Юрійовичу, площею 0,0662 га в садівничому товаристві
«Калиновий гай» , без підпису Решевської Н.В.
4. Юрчишин Анні Михайлівні , площею 0,0063га та площею 0,0418 га в
садівницькому товаристві «Каскад» , без підпису Н.Чмутової.
5. Поленюку Миколі Васильовичу, площею 0,0584га в с садівничому
товаристві «Агрохімік» , без підпису Хомич Н.Г.
6. Яків’яку Василю Михайловичу, площею 0,0542 га в садівничому товаристві
«Агрохімік» , без підпису Меленко О.Є.
7. Коробайло Ганні Йосипівні , площею 0,0485га в садівничому товаристві
«Агрохімік» , без підпису Савчук В.М., Антафійчук В.В., Зваричук Л.І.
8. Коробайло Марії Йосифівні, площею 0,0524га в садівничому товаристві
«Агрохімік», без підпису Боднарчук Л.П.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 8
до Рішення №13-13/2017
13-ї сесії с/р
від 12.12.2017р.
Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі(на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства, згідно списку:
1. гр.Соколовій Світлані Степанівні , яка є спадкоємцем гр.Злидня
Миколи Степановича (померлий власник вказаної земельної ділянки),
площею 0,0770 га на провул.Підлузькому, згідно замірів, виконаних
землевпорядною організацією ДП «Івано-Франківський інститут
землеустрою» та погодження суміжних землевласників.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

