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

ПРОТОКОЛ
другої сесії сільської ради
сьомого демократичного скликання
від 24 грудня 2015р.
Присутні на засіданні :
сільський голова
депутати сільської ради

- Назар Михайло
- 21 особа

Відсутні депутати:
Бойко Олег
Запрошені на засідання:
Перегінець Світлана

- землевпорядник сільської

ради
Шевчук Олександра
сільської ради
Федорів Іван
ради
Дуб’як Олександра

- головний бухгалтер
- член виконкому сільської
- діловод сільської ради

журналіст,координатор політ. організації «Воля»
Володимир
координатор руху «Чесно в Івано-Франківську»
Віталій
жителі села :
Степан
- Клюс Любомир

- Кушніренко
- Світний
- Клюс
- Вакарук
Мирон
- Сенюк Іван

2-гу сесію сільської ради відкрив та вів сільський голова Назар
Михайло о 14:10год на підставі статей 42 і 45 Закону України «
Про місцеве самоврядування в Україні».
Пропонується порядок денний:
Про уточнення бюджету сільської ради на 2015 рік.
Про затвердження бюджету на 2016 рік
Про надбавку до заробітної плати та преміювання сільського голови
Про затвердження структури органів виконавчої ради, загальної
чисельності апарату сільської ради та її виконавчих органів
Про затвердження загальної чисельності працівників будинку культури
с. Вовчинець
Про внесення змін до штатного розпису в грудні 2015року
Про затвердження регламенту сільської ради
Про затвердження положення про постійні комісії сільської ради
Про розгляд меморандуму «про взаємодію між відділом
держгеокадастру у м.Івано-Франківську та Вовчинецькою сільською
радою».
Про перелік об’єктів, які підлягають приватизації
Про заяви та звернення суб’єктів підприємницької діяльності

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
Про внесення змін та доповнень до рішень сесії сільської ради
Про заяви та звернення громадян
Про депутатські звернення
Різне
ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА – 16

ПРОТИ - 4

НЕ ГОЛОС. – 1

Про уточнення бюджету сільської ради на 2015 рік.

Слухали: про уточнення бюджету сільської ради на 2015 рік.
Доповідала: Шевчук Олександра
Виступили: Місюк Оксана
Вирішили: рішення сільської ради № 2-1/2015 додається
ГОЛОСУВАЛИ:
ГОЛОС- 1

ЗА – 15

ПРОТИ – 4

УТР- 1

Про затвердження бюджету на 2016 рік
2. Слухали: про затвердження бюджету на 2016 рік
Доповідала: Шевчук Олександра
Виступили: Місюк Оксана
Вирішили: рішення сільської ради № 2-2/2015 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА- 16

ПРОТИ- 4

УТРИМ.- 1

НЕ

Про надбавку до заробітної плати та преміювання сільського
голови
3. Слухали: Про надбавку до заробітної плати та преміювання
сільського
голови
Доповідала: Шевчук Олександра
Виступили: Місюк Оксана
Вирішили : рішення сільської ради № 2-3/2015 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 17

ПРОТИ - 3

НЕ ГОЛОС. – 1

Не голосував - НАЗАР СЕРГІЙ, згідно ЗУ « Про запобігання корупції»,
через
можливий конфлікт інтересів.

Про затвердження структури органів виконавчої ради,загальної
чисельності апарату сільської ради та її виконавчих органів
4.Слухали: про затвердження структури органів виконавчої
ради,загальної
чисельності апарату сільської ради та її виконавчих
органів
Доповідав: Назар Михайло
Виступили: Григорук Любомир, Витвицький Володимир.
Вирішили: рішення сільської ради № 2-4/2015 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА- 18

ПРОТИ- 2

НЕ ГОЛОС.-1

5. Про затвердження загальної чисельності працівників
будинку культури
с.Вовчинець
5.Слухали: Про затвердження загальної чисельності працівників
будинку культури
с.Вовчинець

Доповідав: Назар Михайло
Виступили: Устинський Іван, Витвицький Володимир
Вирішили: рішення сільської ради № 2-5/2015 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА- 21 (одноголосно)

Про внесення змін до штатного розпису в грудні 2015року
6.Слухали: про внесення змін до штатного розпису в грудні 2015року
Доповідав: Назар Михайло
Вирішили: рішення сільської ради № 2-6/2015 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА- 21 (одноголосно)

Про затвердження регламенту сільської ради
7.Слухали: Про затвердження регламенту сільської ради
Доповідав: Назар Михайло, Витвицький Володимир
Виступили: Устинський Іван, Витвицький Володимир
Вирішили: рішення сільської ради № 2-7/2015 додається
ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА- 21 ( одноголосно)

Про затвердження положення про постійні комісії сільської ради
8. Слухали: про затвердження положення про постійні комісії сільської
ради
Доповідав: Назар Михайло
Виступили: Витвицький Володимир, Устинський Іван
Вирішили: рішення сільської ради № 2-8/2015 додається
ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА- 21 (одноголосно)

9. Про розгляд меморандуму «про взаємодію між відділом
держгеокадастру
у м.Івано-Франківську та Вовчинецькою сільською радою».
9.Слухали: Про розгляд меморандуму «про взаємодію між відділом
держгеокадастру у м.Івано-Франківську та Вовчинецькою
сільською
радою».
Доповідала: Перегінець Світлана
Виступив: Назар Михайло
Вирішили: рішення сільської ради № 2-9/2015 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 20

ПРОТИ-0

УТРИМАЛИСЯ - 1

Про перелік об’єктів, які підлягають приватизації
10.Слухали: Про перелік об’єктів, які підлягають приватизації
Доповідала: Перегінець Світлана
Виступив: Назар Михайло
Вирішили: рішення сільської ради № 2-10/2015 додається
ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА- 21 (одноголосно)

Про заяви та звернення суб’єктів підприємницької діяльності
11.Слухали: Про заяви та звернення суб’єктів підприємницької
діяльності
Доповідала: Перегінець Світлана
Виступив: Угренюк Василь
Вирішили: рішення сільської ради № 2-11/2015 , рішення №
2-11-1/2015

та рішення № 2-11-2/2015 додається
ГОЛОСУВАЛИ:
П-ць Федорів Д. І. - дозвіл на зміну цільового призначення земельної
ділянки, площею 0,3265 га, в с.Вовчинець вул. Потічна, 1.
ЗА - 15
3

ПРОТИ- 0

УТРИМ.- 3

НЕ ГОЛОС.-

Релігійна громада УГКЦ с. Вовчинець – про затвердження проекту
землевідведення зем. ділянки, площею 0,1977 га , в Вовчинецька, 32
«А»
ЗА- 18
ГОЛОС.- 3

ПРОТИ- 0

УТРИМ.- 0

НЕ

ТзОВ « Каспер - Адванс» та ВНЗ «Галицька академія» - про
затвердження
технічної документації землеустрою, щодо встановлення меж
земельної
ділянки в натурі(на місцевості) та перезаключення договору
оренди .
ЗА – 21 (одноголосно)
ОСББ “Наша затишна домівка» - про надання дозволу на виготовлення
проекту відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,45 га в
с.Вовчинець, вул. Потічна ,1-Д
ЗА – 21 (одноголосно)
ПАТ «Родон» - про дозвіл на виготовлення технічної документації
землеустрою для встановлення меж в натурі земельної ділянки,
для передачі в
оренду.
ЗА -21 (одноголосно)
ПрАТ «Івано-Франківське племпідприємство» - про погодження

проекту землеустрою.
ЗА- 17

ПРОТИ - 3

УТРИМ.- 1

НЕ ГОЛОС.-

0
МС «ЯК БЛАГО» - про надання дозволу на розробку ДПТ
ЗА – 21 (одноголосно)
ТзОВ «КВАРТАЛ КРАКІВСЬКИЙ» - про надання дозволу на розробку
проекту детального планування території.
ЗА- 19

ПРОТИ- 1

УТРИМ. - 1

ТзОВ «Кутська лісова компанія» - про внесення змін до генерального
плану(щодо зменшення санітарно-захисних зон).
ЗА -18
–0

ПРОТИ - 1

УТРИМ. – 2

НЕ ГОЛОС.

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
12. Слухали: про передачу у власність громадянам земельних ділянок
Доповідала: Перегінець С.І.
Виступив: Угренюк В.П.
Вирішили: рішення сільської ради № 2-12/2015 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 21 (одноголосно)
Про внесення змін та доповнень до рішень сесії сільської ради
13. Слухали: про внесення змін та доповнень до рішень сесій сільської
ради
Доповідав: Назар М.М.
Виступила : Перегінець С.І.

Вирішили : рішення сільської ради № 2-13/ 2015 та рішення №
2-13-1/2015 та
№ 2-13-2/2015 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 21 (одноголосно)
Про заяви та звернення громадян
14. Слухали: про заяви та звернення громадян
Доповідала: Перегінець С.І.
Виступив: Угренюк В.П.
Вирішили: рішення сільської ради № 2-14/2015 додається.
ГОЛОСУВАЛИ : ЗА- 21 (одноголосно)
Про депутатські звернення
15. Слухали: про депутатські звернення
Доповідав: Назар М.М.
Виступили: Білінський І.В., Жовтуля Я.М., Устинський І.В.,
Угренюк В.П.,
Федорів І.Б.
Вирішили: рішення не прийнято
НЕ ГОЛОСУВАЛИ

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-1/2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
скликання

Про уточнення бюджету
сільської ради за 2015р.

Відповідно до п. 23 ст.26 , 41 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію
бухгалтера про уточнення бюджету сільської ради з погодженням
постійної комісії з питань планування та аналізу бюджету, сільська рада
в и р і ш и л а:
Внести зміни в загальний фонд сільського бюджету по КФКВ 110204
«Будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» , зменшивши
бюджетні призначення по КЕКВ 2272 « Оплата водопостачання та
водовідведення» в сумі 12 700, 00 грн. і відповідно збільшити бюджетні
призначення по КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 12
700,00грн.( на придбання комп.техніки).
Відповідно до протоколу засідання постійної депутатської комісії з
питань планування фінансів,цін та бюджету Івано-Франківської міської
ради збільшити загальний обсяг доходів спеціального фонду сільського
бюджету по КБКД 41035000 «Інша субвенція» в сумі 250 000, 00грн і
відповідно збільшити загальний обсяг видатків спеціального фонду
сільського бюджету по КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3122
«Капітальне будівництво(придбання) інших об’єктів» в сумі 250 000,00
грн на будівництво дитячого садка в с.Вовчинець.
Відповідно до протоколу засідання постійної депутатської комісії з
питань планування фінансів,цін та бюджету Івано-Франківської міської
ради збільшити загальний обсяг доходів спеціального фонду сільського
бюджету по КБКД 41035000 «Інша субвенція» в сумі 800 000, 00 грн. і
відповідно збільшити загальний обсяг видатків спеціального фонду
сільського бюджету по КФК 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ
3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 800 000,00 грн. на
капітальний ремонт доріг.
Відповідно до протоколу засідання постійної депутатської комісії з
питань планування фінансів,цін та бюджету Івано-Франківської міської
ради збільшити загальний обсяг доходів спеціального фонду сільського
бюджету по КБКД 41035000 «Інша субвенція» в сумі 400 000, 00 грн. і
відповідно збільшити загальний обсяг видатків спеціального фонду
сільського бюджету по КФК 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ
3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 400 000,00 грн. на
капітальний ремонт доріг.

Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського
бюджету зменшивши бюджетні призначення в сумі 200 000,00грн.,а
саме: по КФКВ 100203 « Благоустрій міст,сіл, селищ» в сумі 160 900,00
грн, а саме:
КЕКВ 2273- на суму 79 900,00 грн;
КЕКВ 2281- на суму 49 000,00грн;
КЕКВ 2282- на суму 32 000,00грн;
по КФКВ 110204 « Палаци і будинки культури,клуби та інші
заклади клубного типу» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в
сумі 39 100,00грн., і відповідно збільшити призначення по КФКВ
100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали,обладнання та інвентар» на суму 200 000,00грн.
Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського
бюджету по
КФКВ 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ» зменшивши
бюджетні
призначення по КЕКВ 2210 «Предмети,обладнання та інвентар» в
сумі
60 000,00грн., і відповідно збільшити загальний обсяг видатків
спеціального
фонду сільського бюджету за рахунок коштів, що передаються із
загального
фонду до спеціального фонду(бюджету розвитку) сільського
бюджету, а саме
по КФК 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 3110
«Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
60 000,00грн.
Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі
60 000,00грн., напрямком спрямування визначити передачу коштів із
загального до спеціального фонду(бюджету розвитку), і відповідно
збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету (бюджету
розвитку) в сумі 60 000,00грн, джерелом покриття якого визначити
передачу коштів з загального до спеціального фонду( бюджету
розвитку).
Головному бухгалтеру забезпечити виконання внесених змін.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

Михайло Назар

EMBED PBrush
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВОВЧИНЕЦЬКА СіЛЬСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р.
№ 2-2/2015

2-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про затвердження бюджету
на 2016 рік
Відповідно до п.23 ст. 26, 41 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», вимог ст.76 Бюджетного Кодексу
України, сільська рада
в и р і ш и л а:
1.Встановити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2016 рік у
сумі
9 200 000 гривень.
Обсяг доходів загального фонду сільського бюджету визначити в сумі
3 200 000 гривень, спеціального фонду (бюджет розвитку) сільського
бюджету – 6 000 000,00 гривень (додаток № 1).

Встановити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на
2016 рік належать:
- доходи місцевих бюджетів, що визначені статтею 69 Бюджетного
кодексу України;
- субвенції з інших місцевих бюджетів;
- інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів
відповідно до законодавства .
1.2.
Встановити, що джерелами формування спеціального фонду
с
і
л
ь
с
ь
к
о
г
о
бюджету на 2016 рік є:
1). Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що
визначені статтею 69.1 Бюджетного Кодексу України;
2.) Субвенції з інших місцевих бюджетів.
Кошти спеціального фонду сільського бюджету витрачаються на
заходи, передбачені рішенням про сільський бюджет відповідно до
законодавства.
2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2016 рік
у сумі 9 200 000,00 гривень.
Установити обсяг видатків загального фонду бюджету – 3 200 000,00
гривень, спеціального фонду сільського бюджету – 6 000 000,00
гривень, за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3)
структурою бюджету.
3. Установити бюджет розвитку в сумі 6 000 000,00 грн. (додаток 4)
4. Затвердити розмір оборотного касового залишку сільського бюджету
на 2016 рік в сумі 500 гривень.
5. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального
фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2110 );
- нарахування на заробітну плату ( код 2120 );
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270 );
- соціальне забезпечення ( код 2700 );
- обслуговування державного боргу ( код 2400 ).
6. 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.
7. 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 голові сільської ради за рішенням
конкурсної комісії підписувати договір депозиту з подальшим
поверненням таких коштів до кінця поточного року ( п.8 ст.16
Бюджетного кодексу ).
8. Дати дозвіл керівнику фінансового органу (голові сільської ради) на
отримання короткотермінових позичок для покриття тимчасових
касових розривів, що можуть виникати під час виконання загального
фонду сільського бюджету, в частині фінансування захищених статей
видатків.
9. У процесі виконання сільського бюджету надати право керівнику
фінансового органу (голові сільської ради) 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.
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.
10. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у
порядку, визначеному Бюджетним Кодексом України.
11. 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.
12. 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.
13. Додатки 1-4 до цього рішення є його невідємною частиною.
14. Рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2016 рік»
опублікувати в газеті «Західний кур’єр».
15. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

М.Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-3/2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
скликання

Про надбавку до заробітної плати
та 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:
Встановити з 01.01.2016р. сільському голові надбавки та доплати:

25 відсотків від посадового окладу за вислугу років;
110, 00 грн за 7 ранг держслужбовця.
50 відсотків за інтенсивність та особистий вклад в загальні роботи.
Надати в 2016 році сільському голові допомогу на оздоровлення та
матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових умов
проживання в розмірах середньомісячної заробітної плати і преміювати
його 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».
Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань планування бюджету Місюк О.В.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-4/2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
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:
Затвердити структуру та чисельність апарату сільської ради в кількості
7,5 штатних одиниць а саме:
№
з/п

Назва структурного
підрозділу та посад
1

2
сільський голова
секретар сільської
ради
головний бухгалтер
спеціаліст І-ої
категорії (інженерземлевпорядник)
завідувач військовим
обліком
рахівник-касир
діловод
прибиральник
разом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сільський голова

Кількість
штатних
посад
3
1
1
1
1
1
1
1
0,5
7,5

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-5/2015

2-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
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:
Затвердити структуру та чисельність працівників будинку культури
с.Вовчинець в кількості 9 штатних одиниць, а саме:
№
з/п

Назва структурного
підрозділу та посад
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сільський голова

2
директор будинку
культури
акомпоніатор
керівник хору
прибиральниця
оператор котельні
робітник по
обслуговуванню
разом

Кількість
штатних
одиниць
3
1
1
1
2
3
1
9

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-6/2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
скликання

Про внесення змін
до штатного розпису
в грудні 2015року
Заслухавши інформацію сільського голови Назара М.М., та
головного бухгалтера Шевчук О.С., керуючись Постановою КМУ №
1013 від 09.12.2015р, сільська рада
вирішила:
1.Затвердити штатний розпис Вовчинецької сільської ради на
грудень 2015 року в кількості 7,5 штатних одиниць, а саме:
№ п/п
Назва
структурного
підрозділу та
посад
1

1
2

2

Сільський
голова
Секретар
сільської
ради

Кількість
штатних
одиниць

Посадовий
оклад

Фонд
заробітної
плати на
місяць (грн.)

3

4

5

1

3 128, 00

3 128, 00

1

2 458, 00

2 458, 00

3
4

5

6
7
8

Головний
бухгалтер
Спеціаліст
І-ої
категорії
(інженерземлевпоря
дник)
Зав.
військовим
обліком
Рахівниккасир
Діловод
Прибиральн
ик
РАЗОМ

1

1 697, 00

1 697, 00

1

1 378, 00

1 378, 00

1

1 378, 00

1 378, 00

1

1 378, 00

1 378, 00

1
0,5

1 378, 00
1 378, 00

1 378, 00
689,00

7,5

14 173, 00

13 500, 00

Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера.
Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
2-7/2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
скликання

Про регламент сільської ради
Заслухавши та обговоривши проект регламенту
сільської ради, сільська рада

вирішила:
Затвердити проект регламенту сільської ради, з внесеними правками та
доповненнями, згідно з додатком 1.
Контроль за виконанням регламенту сільської ради покласти на
сільського голову Михайла Назара.

Сільський голова
Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

Михайло

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-8/2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
скликання

Про затвердження «Положення
про постійні депутатські комісії»

Заслухавши та обговоривши проект «Положення про постійні
депутатські комісії», сільська рада
в и р і ш и л а:
Затвердити проект «Положення про постійні депутатські комісії», з
внесеними правками, змінами та доповненнями, згідно з додатком 1.
Контроль за виконанням положення покласти на секретаря сільської
ради.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-9/2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
скликання

Про розгляд меморандуму
«про взаємодію між відділом
держгеокадастру у м.Івано-Франківську
та Вовчинецькою сільською радою».
Заслухавши та обговоривши Меморандум «про взаємодію між
відділом
держгеокадастру у м.Івано-Франківську та Вовчинецькою
сільською радою» , сільська рада
в и р і ш и л а:

1. Взяти до відома інформацію про меморандум «про взаємодію між
відділом

держгеокадастру у м.Івано-Франківську та Вовчинецькою сільською
радою».
2. Сільському голові підписати меморандум, згідно з додатком 1.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
землевпорядника сільської
ради Перегінець С.І.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-10/2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
скликання

Про перелік об’єктів ,
які підлягають приватизації

Розглянувши та обговоривши звернення суб’єктів господарювання
про дозвіл на приватизацію земельних ділянок, сільська рада

в и р і ш и л а:

У 2016 році передати у власність ТзОВ «Бескід –Трейд», шляхом
продажу, земельну ділянку площею 1,6884 га., що знаходиться в
с.Вовчинець, на
в. Вовчинецька, 225
Передати шляхом продажу, у власність ПАТ Родон земельну ділянку
площею 9,0000 га., що знаходиться в с.Вовчинець, на вул.Вовчиецька,
225
Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р

№ 2-11/ 2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
скликання

Про заяви та звернення суб’єктів
підприємницької діяльності

Розглянувши та обговоривши заяви та звернення суб’єктів
підприємницької діяльності, фізичних та юридичних осіб, керуючись
Земельним кодексом України, ЗУ “Про місцеве самоврядування в
Україні» сільська рада
вирішила:
Затвердити проект землеустрою ПП Федорів Д.І., щодо відведення
земельної ділянки площею 0,3265 га, цільове призначення якої
змінюється із земель для будівництва та обслуговування виробничих
будівель і споруд в землі для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку, за адресою:
с.Вовчинець, вул.Потічна ,1
Кадастровий номер : 2610190501:09:002:0015
Дати дозвіл об’єднанню співвласників багатоквартирного житлового
будинку «Наша затишна домівка» на складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,45 га для
обслуговування багатоквартирного житлового будинку , за адресою :
с.Вовчинець, вул.Потічна , 1-Д.
3.
В зв’язку зі зміною власників АПК секції № 5 ТзОВ “Каспер
ЛТД» на
ТзОВ «Каспер-Адванс», затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельних меж в натурі
(на
місцевості) Товариства з обмеженою відповідальністю
«Каспер-Адванс» та
Приватного вищого навчального закладу «Галицька академія»
для
обслуговування викуплених приміщень АПК секції №5 за

адресою:
с.Вовчинець, вул.Вовчинецька, 225.
3.1 Сільському голові Назару М.М. та директору ТзОВ «КасперАдванс»
Бутенку А.Я. і ректору ВПНЗ «Галицька академія» Савичу В.І.
укласти
новий договір оренди земельних ділянок площею 0,3390 га та
площею
0,0344 га, терміном – до 26.04.2021р.
Договір оренди землі,укладений між Вовчинецькою
сільською радою та
ТзОВ « Каспер ЛТД» і ПВНЗ «Галицька академія» ( реєстр. №
10100040096
від 26.04.2011р) вважати таким, що втратив чинність з моменту
реєстрації
нового договору оренди землі.
4. Дати дозвіл Публічному акціонерному товариству «Родон» на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною
площею 10 га,
яка перебуває в постійному користуванні ПАТ «Родон», для
промислового будівництва, розширення підприємства та
розвитку
соціальної сфери.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Релігійній громаді (парафії) «Святого Архистратига Михаїла «
Української
греко-католицької церкви у с.Вовчинець для обслуговування
будівлі
церкви Святого Архистратига Михаїла , площею 0,1977га, яка
розташована
за адресою: с.Вовчинець, вул.Вовчинецька, 32А
5.1. Земельну ділянку площею 0,1977 га на вул.Вовчинецькій, 32А
в
с.Вовчинець передати в постійне користування Релігійній
громаді
(парафії) «Святого Архистратига Михаїла» Української грекокатолицької
церкви у с.Вовчинець для обслуговування будівлі церкви

Святого
Архистратига Михаїла.
Кадастровий номер: 2610190501:09:002:0372
Погодити проект землеустрою ПрАТ «Івано-Франківське
племпідприємство» щодо відведення земельної ділянки
площею
2,1778га для будівництва багатоквартирних житлових будинків,
що розташована в с.Вовчинець на вул. Потічній, 1, без підпису
суміжного
землекористувача Пристая М.М.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-11-1/2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
скликання

Про надання дозволу на розроблення детального
плану території (уточнення положень діючого
Генерального плану с.Вовчинець) в межах
вулиць Вовчинецька-Шевченка-Чумака в с.Вовчинець

Керуючись ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності, ЗУ
«Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада
вирішила:
Дати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «М.С. «ЯК
БЛАГО»
на розроблення проекту детального планування території
(уточнення положень діючого Генерального плану с.Вовчинець)
в межах вулиць Вовчинецька-Шевченка-Чумака в с.Вовчинець,
на якій розташоване нежитлове приміщення Комплекту 2М з
АПК, під громадські,соціальні чи фізкультурно-оздоровчі
споруди, крім житлової забудови.
Дати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «КВАРТАЛ
КРАКІВСЬКИЙ» на розроблення проекту детального планування
території
(уточнення положень діючого Генерального плану с.Вовчинець )
в межах
вулиць Вовчинецька-Чумака-Шевченка в с.Вовчинець з
розміщення багатоповерхової забудови та об’єкт соціального
призначення дошкільного навчального закладу.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-11-2/2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
скликання

Про внесення змін до
Генерального плану с.Вовчинець
Розглянувши висновки державної санітарно-епідеміологічної
служби,проектні пропозиції щодо коригування Генерального плану
с.Вовчинець, сільська рада
в и р і ш и л а:
Внести наступні зміни до Генерального плану села Вовчинець:
зменшити санітарно-захисну зону до 50м від колишнього
землекористувача ТзОВ «Кутська лісова компанія» до перспективної

житлової забудови в районі вул.Чумака-Шевченка;
зменшити санітарно-захисну зону до 100м від сільського кладовища до
існуючої та перспективної забудови в районі вул. Вовчинецька-ПотічнаМісячна.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-12/2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
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
в и р і ш и л а:
Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельних
ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських
будівель та споруд :
орієнтовною площею 0,10 га, що розташована в с. Вовчинець на
вул. Місячна, 1, гр. Кінюк Марії Михайлівні.
орієнтовною площею 0,20га, що розташована в с.Вовчинець на
вул.Лісова, 18, гр.Григораш Ярославі Олексіївні.
2. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельних
ділянок для ведення особистого селянського господарства, які
розташовані в
урочищі «Гора»:
орієнтовною площею 0,08 га , гр. Марків Надії Михайлівні.
орієнтовною площею 0,10 га , гр.Марків Василю Івановичу.
орієнтовною площею 0,10 га, гр. Храбатин Лесі Михайлівні.
орієнтовною площею 0,10 га, гр.Козарик Ярославі Олексіївні.
3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для
будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських
будівель та
споруд:
площею 0,0814 га , що розташована в с.Вовчинець, на
вул. С.Бандери, 58 та передати у власність гр. Домбровському
Степану
Івановичу.
Кадастровий номер земельної ділянки № 2610190501:09:002:0374;
площею 0,0814 га , що розташована в с.Вовчинець на

вул. С.Бандери, 60 та передати у власність гр.Клюсу Степану
Володимировичу.
Кадастровий номер земельної ділянки № 2610190501:09:002:0373;
площею 0,0662 га, що розташована в с.Вовчинець, на
вул. Г. Гайдея, 94, та передати у власність гр. Масник Ользі
Дмитрівні.
Кадастровий номер № 2610190501:09:002:0376;
площею 0,0895 га , що розташована в с.вовчинець, на
вул. Мельника,60 та передати у власність гр. Юрчишину Руслану
Івановичу.
Кадастровий номер № 2610190501: 11: 001: 0320;
площею 0,0788 га , що розташована в с.Вовчинець, на
вул.Мельника, 63 , та передати у власність гр. Родіну Ігорю
Володимировичу.
Кадастровий номер земельної ділянки № 2610190501: 11: 001: 0319.
4. Затвердити технічну документацію по відновленню меж
земельної ділянки в
натурі ( на місцевості) площею 0,0421 га , для індивідуального
садівництва, що
розташована в с.Вовчинець в садівницькому товаристві «Каскад»,
та передати у
власність гр. Копаниці Роману Мироновичу.
Кадастровий номер земельної ділянки № 2610190501: 11: 001: 0262.
5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
площею 0,1159 га , цільове призначення якої змінюється із земель
для ведення
особистого селянського господарства в землі для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд , що
розташована в с.Вовчинець на провул. Гайдея, гр.Ушко Галині
Петрівні.
Кадастровий номер земельної ділянки № 2610190501 : 09: 002:
0227.
6. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних
ділянок,
цільове призначення яких змінюється із земель для ведення

садівництва в
землі для будівництва та обслуговування житлових
будинків,господарських
будівель та споруд:
площею 0,0454 га , що розташована в с.Вовчинець на
пров.Південному, 9, гр. Шовгану Віктору Дмитровичу.
Кадастровий номер земельної ділянки № 2610190501:09:006:0242.
площею 0,0403 га , що розташована в с.Вовчинець на
вул.Весняній, 24, гр. Тарновському Роману Івановичу.
Кадастровий номер земельної ділянки № 2610190501: 09:006: 0283
площею 0,0558 га, що розташована в с.Вовчинець, на вул.Садовій, 8
гр. Микицей Агафії Ілаківні.
Кадастровий номер земельної ділянки № 2610190501: 09: 006:
0255.
площею 0,0514 га, що розташована в с.Вовчинець на
вул.Весняній, 36, гр. Багрій Марії Михайлівні.
Кадастровий номер земельної ділянки № 2610190501: 09: 006:
0246.
7. Внести зміни в земельно-облікові книги сільської ради, а також у
погосподарські книги, в зв’язку із письмовою згодою заявників
зняти із їх
обліку земельні ділянки та передати їх до земель запасу сільської
ради:
Храбатин Надії Дмитрівни земельну ділянку площею 0,10 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
урочищі «Гора» .
Мокляк Павліни Іванівни земельну ділянку площею 0,10 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
урочищі «Гора».
8. Зарахувати земельні ділянки із земель запасу сільської ради за
заявниками(згідно письмової згоди):
Храбатин Лесею Михайлівною земельну ділянку приблизною
площею 0,10 га , для ведення особистого селянського
господарства,
що знаходиться в урочищі «Гора».
Козарик Ярославою Олексіївною земельну ділянку площею 0,10 га ,
для ведення особистого селянського господарства , що
знаходиться в урочищі «Гора».

Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж
земельної ділянки в натурі( на місцевості), площею 0,0472 га, для
ведення
садівництва, що розташована в с.Вовчинець в садівницькому
товаристві
«Агрохімік», гр.Фучко Володимиру Васильовичу , без підпису
суміжного
землекористувача С. Воргуль.
10. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж
земельної ділянки в натурі( на місцевості), площею 0,1155 га, для
ведення
особистого селянського господарства, що розташована в
с.Вовчинець на вул.Лісовій, гр.Шевазі Ярославі Михайлівні без
підпису суміжного землекористувача Р.Проців.
11. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної
ділянки площею 0, 0639 га , на дві окремі земельні ділянки площею
0, 0311га та площею 0, 0328 га , для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд, що
розташована в с.Вовчинець на
вул. Лісовій, 9, гр. Тимків Оксані Ярославівні без підпису
суміжного
землекористувача Шеваги Я.М.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
землевпорядника
сільської ради.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-13/2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
скликання

Про внесення змін до рішення 31-ї сесії
6-го демократичного скликання від 26.03.2015р.
«Про передачу громадянам у власність та надання
в користування земельних ділянок»

Розглянувши звернення громадян про передачу у власність
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
в и р і ш и л а:
Внести зміни в рішення 31-ї сесії сільської ради 6-го демократичного
скликання від 26.03.2015р. «Про передачу громадянам у власність
та надання в користування земельних ділянок» гр.Довгій Олесі
Михайлівні та викласти в наступній редакції:

« Дати дозвіл гр.Довгій Олесі Михайлівні на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0089 га для ведення особистого селянського
господарства,яка розташована в с.Вовчинець на
вул. В. Бугая».

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-13-1/2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
скликання

Про внесення змін до рішення 20-ї сесії
6-го демократичного скликання від 27.06.2013р.
«Про складання проекту відведення землі
природно-заповідного фонду
Вовчинецькі гори»

Керуючись Земельним кодексом України,Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
в и р і ш и л а:
Внести зміни в рішення 20-ї сесії сільської ради 6-го демократичного
скликання від 20.06.2013р. ««Про складання проекту відведення
землі
природно-заповідного фонду Вовчинецькі гори» та викласти його в
наступній редакції:
Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок площею 8,2884га та площею 19, 7894 га природнозаповідного фонду «Вовчинецькі гори» за рахунок земель запасу
Вовчинецької сільської ради
Виконавчому комітету Вовчинецької сільської ради замовити в
проектній організації виготовлення проекту відведення земельних
ділянок природно-заповідного фонду та подати на затвердження
сільської ради в установленому порядку.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову земельної
комісії Угренюка В.П.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-13-2/2015

2-ої сесії сільської

ради
7-го демократичного
скликання
Про внесення змін до рішення 29-ї сесії
5-го демократичного скликання від 05.05.2010р.
та 9-ї сесії 5-го демократичного скликання від 20.11.2007р.
«Про передачу громадянам у власність земельних ділянок»

Розглянувши протокол засідання постійної депутатської комісії
з питань земельних відносин,архітектури та будівництва від
21.12.2015р та 24.12.2015р, за п.8 сільська рада
в и р і ш и л а:
Доповнити рішення 29-ї сесії сільської ради 5-го демократичного
скликання від 05.05.2010р. «Про передачу громадянам у власність
та надання в користування земельних ділянок» , внести прізвища
гр.гр. Гушпіт П.Й., Гринишин В.Д., Покровський А.В., Грунін Б.О.,
Стасевич Р.Б., Колковська Н.М., до рішення «Про передачу у
власність громадянам земельних ділянок», та внести прізвище
Гуменюк М.В. до рішення 9-ї сесії 5-го дем.скликання від
20.11.2007р. «Про передачу у власність земельних ділянок « п.2 дод.
2.
Контроль за виконанням даного рішення поставити на голву земельної
комісії
Угренюка В.П.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015р
№ 2-14/2015
ради

2-ої сесії сільської
7-го демократичного
скликання

Про заяви та звернення громадян

Розглянувши та обговоривши заяви та звернення громадян з різних
питань, сільська рада
в и р і ш и л а:
Прийняти до відома звернення заявників про виділення їм
земельних
ділянок, для ведення особистого селянського господарства в
урочищі
«Гора» :
Родіна Ігоря Володимировича,орієнтовною площею 0,10га;
Веретка Андрія Тарасовича, орієнтовною площею 0, 15га;
Вандзіляк Олександри Богданівни, орієнтовною площею 0, 10 га;
Кавінського Богдана Васильовича,орієнтовною площею 0,10 га;
1.1. Секретарю сільської ради передати дані заяви на розгляд
комісії по
виділенню земельних ділянок.
Прийняти до відома звернення гр.Кирилюка Володимира
Михайловича ,що
зареєстрований за адресою с.Вовчинець, вул Новоселицька, 8

про виділення йому земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд,
2.1. Рекомендувати гр.Кирилюку В.М. доповнити заяву відповідними
супровідними документами (копія паспорта, ІПН, акт
обстеження
матеріально- побутових умов, довідка про склад сім’ї,
декларація за двома
підписами, довідка при наявність чи відсутність земельної
ділянки).
3.
Прийняти до відома повторне звернення гр.Костіва Павла
Васильовича,
про виділення йому земельної ділянки для будівництва та
обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Сільський голова

Михайло Назар

