УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
Івано – Франківська міська рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39
тел. (03422)61631,тел.факс (0342)786511

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

Від 09 лютого 2017 р.

Початок: 14:20
Закрито: 18:45

Присутні на засіданні :
сільський голова
депутати сільської ради

- Михайло Назар
- 20 депутатів

Відсутні з поважних причин депутати : Дмитро Галько, Ольга Дебенко
Запрошені на засідання:
Землевпорядник с/р
Діловод с/р
Головний бухгалтер с/р
Член виконавчого комітету

- Світлана Перегінець
- Олександра Дуб’як
- Тетяна Кіршак
- Іван Федорів

9-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. Звіт про виконання бюджету за 2016 рік.
2. Про спрямування вільних залишків.
3. Про внесення змін до рішення сільської ради « Про встановлення
ставки місцевих податків на території села» на 2017 рік.
4. Про підвищення посадових окладів педагогічних працівників
дошкільних закладів, які фінансуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів.
5. Про Програму соціально-економічного розвитку села на 2017 р.
6. Про подання місцевої прокуратури (створення комісії для здійснення
контролю щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).
7. Про внесення змін до рішення сесії від 18.06.2015р «Про участь
громади с.Вовчинець в реалізації адміністративно-територіальної
реформи».
8. Про заяви та звернення СПД, фізичних та юридичних осіб.
9. Про заяви та звернення громадян.
10.Про передачу у власність земельних ділянок громадянам.
11. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА- 18 (одноголосно)

Не ГОЛОС-2 (спізнилися)
В.Витвицький, Я.Жовтуля.

1. СЛУХАЛИ: Звіт про виконання бюджету за 2016 рік.
ДОПОВІДАЛА: Тетяна Кіршак
ВИСТУПИЛИ: Оксана Місюк, Михайло Назар, Іван Устинський,
Ігор Білінський
ВИРІШИЛИ: рішення сільської ради № 9-1/2017 додається
ГОЛОСУВАЛИ : результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ: Про спрямування вільних залишків.
ДОПОВІДАЛА: Тетяна Кіршак
ВИСТУПИЛИ: Оксана Місюк, Михайло Назар, Іван Устинський
ВИРІШИЛИ: рішення сільської ради № 9-2/2017 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сільської ради
« Про встановлення ставки місцевих податків на
території села» на 2017 рік.
ДОПОВІДАЛА: Людмила Хлібкевич
ВИСТУПИЛИ: Іван Устинський, Світлана Перегінець
ВИРІШИЛИ: рішення сільської ради № 9-3/2017 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ: Про підвищення посадових окладів педагогічних
працівників дошкільних закладів, які фінансуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів.
ДОПОВІДАВ: Михайло Назар
ВИСТУПИЛИ: Наталя Шевчук
ВИРІШИЛИ: рішення сільської ради № 9-4/2017 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
5. СЛУХАЛИ: Про Програму соціально-економічного розвитку
села на 2017 р.
ДОПОВІДАВ: Михайло Назар
ВИСТУПИЛИ: Іван Устинський , Ярослав Жовтуля
ВИРІШИЛИ: рішення сільської ради № 9-5/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
6. СЛУХАЛИ: Про подання місцевої прокуратури (створення комісії
для здійснення контролю щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів.
ДОПОВІДАВ: Михайло Назар
ВИСТУПИЛИ: Іван Устинський
ВИРІШИЛИ: рішення сільської ради № 9-6/2017 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії від 18.06.2015р .
«Про участь громади с.Вовчинець в реалізації
адміністративно-територіальної реформи».
ДОПОВІДАВ: Михайло Назар
ВИСТУПИВ: Іван Устинський
ВИРІШИЛИ: рішення сільської ради № 9-7/2017 додається

ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ: Про заяви та звернення СПД, фізичних та
юридичних осіб.
ДОПОВІДАЛА: Світлана Перегінець
ВИСТУПИЛИ: Ігор Білінський, Іван Устинський, Михайло Назар
ВИРІШИЛИ: рішення с ільської ради № 9-8/2017 додається
ГОЛОСУВАЛИ : результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
9. СЛУХАЛИ: Про заяви громадян
ДОПОВІДАЛА: Світлана Перегінець
ВИСТУПИЛИ: Василь Угренюк, Михайло Назар
ВИРІШИЛИ: рішення сільської ради № 9-9/2017 додається
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
10. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельних ділянок
Громадянам
ДОПОВІДАЛА: Світлана Перегінець
ВИСТУПИЛИ: Василь Угренюк, Іван Устинський,Михайло Назар
ВИРІШИЛИ: рішення сільської ради № 9-10/2017 , № 9-10/1
додаються
ГОЛОСУВАЛИ: результати поіменного голосування додаються
Рішення прийнято.
11. СЛУХАЛИ: Різне.
Сільський голова , відповідно до Закону України від 14 жовтня
2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» повідомив та
наголосив депутатам про необхідність до 1 квітня 2017 року подати
ЕЛЕКТРОННУ декларацію особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування , за минулий рік.
До відома депутатів доведено про те, що в недалекому
майбутньому планується презентація офіційного сайту
с.Вовчинець.
В діалозі з сільським головою прозвучали думки щодо
можливого утворення комунального підприємства на території
с.Вовчинець, яке б займалося благоустроєм, прибиранням території
села і т.д. Але жодних рішень з того чи іншого приводу не
приймалося..

Депутати співають Гімн України.

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

РІШЕННЯ
Від 09 лютого 2017р.
№ 9-1/2017

9-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про виконання бюджету
сільської ради за 2016 рік
Загальна сума надходжень сільського бюджету за 2016 рік склала
16 335146,54 грн.
при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін 10200000,00грн.
Виконання до затвердженої суми на рік із врахуванням змін склало 160
відсотків а саме:
- Доходів загального фонду за 2016 рік надійшло 12024104,45 грн., при
затвердженій сумі на рік із врахуванням змін 3200000грн., виконання до
затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 375 відсотка.
- Доходів спеціального фонду за 2016 рік надійшло 4311042,09 грн.,
при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін 7000000,00грн.,
виконання забезпечено до затвердженої суми на рік із врахуванням змін на
62 відсотка.
Сільський бюджет видатків за 2016 рік виконано:
-

видатків

загального

фонду

виконання

забезпечено

до

затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 74 відсотків
затверджено на рік із врахуванням змін 4405000,00 грн.,
використано 3271646,81 грн.;

-

видатків

спеціального

фонду

виконання

забезпечено

до

затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 59 відсотків
затверджено на рік із врахуванням змін 14925525,60 грн.,
використано 8770011,74 грн.;
Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера про виконання
за 2016р., сільська рада

вирішила:
Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2016 р. згідно з
додатками 1, 2, 3.

Сільський голова

М.М.Назар

Додаток 2
до рішення сесії
Виконання видатків загального фонду сільського бюджету за 2016 рік

КЕКВ

план з урахуванням
змін 2016

профінансовано 2016

4

4

2 054 400,00

1 607 724,74

588 900,00

568 099,50

131 100,00

129 619,16

НАЗВА КФК
1

2

Органи місцевого самоврядування
ВСЬОГО
2111

Оплата праці

2120

Нарахування на зарплату

2210

Предмети , матеріали , обладнання та інвентар

257 400,00

250 024,76

2240

Оплата інших послуг

121 000,00

120 948,09

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносієв

926 000,00

520 060,39

2273

Оплата електроенергії

131 000,00

121 051,97

2274

Оплата природного газу

795 000,00

399 008,42

2282

Окремі заходи на реалізацію програм

15 000,00

6 204,00

2800

Інші поточні видатки

15 000,00

12 768,84

Інші видатки на соціальний захист населення
ВСЬОГО
2730

Інші видатки населенню

300 000,00

235 500,00

300 000,00

235 500,00

299 900,00

114 108,54

Будинок культури
ВСЬОГО
2111

Оплата праці

96 400,00

68 129,85

2120

Нарахування на зарплату

21 200,00

14 861,15

2210

Придбання предметів постачання і матеріалів

30 000,00

19 338,96

2272

Оплата водопостачання

7 300,00

18,58

2240

Оплата послуг

145 000,00

11 760,00

1 670 700,00

1 281 383,53

2273
2274

Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Благоустрій села
ВСЬОГО

2210

Придбання предметів постачання і матеріалів

2240

Оплата інших послуг

2272

Оплата водопостачання

2273

Оплата енергоносіїв

2282

Окремі заходи на реалізацію програм

19 000,00

2281

Дослідження і розробки

99900,00

1 501 800,00

1 281 383,53

50 000,00

Фізкультура і спорт
ВСЬОГО

80 000,00

32 930,00

2210

Предмети,матеріали ,обладнання та інвентар

30000,00

15870,00

2240

Оплата послуг

50000,00

17060,00

Інші субвенції
ВСЬОГО
2620

Поточні трансфери органами державного управління

88000,00
88000,00

Разом видатків по загальному фонду

Секретар сільської ради

4405000,00

Хлібкевич Л.

3271646,81

Додаток 3 до рішення
№ 9-1/2017

Виконання видатків бюджету спеціального фонду за 2016 рік

план з
урахуванням змін
2016

профінансовано

відсоток

ВСЬОГО

10 047 625,60

4 500 841,12

44,80

Капітальне будівництво

10 047 625,60

4 500 841,12

44,80

ВСЬОГО

4 827 900,00

4 284 170,62

88,74

3122

Капітальне будівництво

275 000,00

82 219,20

29,90

3132

Капітальне ремонт

4 432 900,00

4 078 189,76

92,00

120 000,00

93 761,66

78,13

Спеціалькний фонд

Капітальне будівництво
3122

Благоустрій села

3110

придбання обладнання і предметів довгострокового
користування
Фізкультура і спорт

ВСЬОГО
3110

придбання обладнання і предметів довгострокового
користування

Разом видатків по спеціальному фонду

Секретар сільської ради

50 000,00

15 000,00

30,00

50000,00

15000,00

30,00

14925525,60

8770011,74

58,76

Хлібкевич Л.

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

РІШЕННЯ
Від 09 лютого 2017р.
№ 9-2 / 2017

9-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про спрямування
вільних залишків
Згідно п.23 ст.26,41 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, вимог
ст.72,78 Бюджетного Кодексу України, ЗУ “Про Державний бюджет на 2017
рік”, заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера про
уточнення сільського бюджету за погодженням постійної депутатської
комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села та
соціального захисту населення, сільська рада
вирішила:
1. Спрямувати частину залишку вільних коштів, який утворився станом
на 01.01.2017р. по загальному фонду сільського бюджету в сумі 1 147 376,00
грн. на збільшення загального обсягу видатків загального фонду сільського
бюджету, а саме:
1.1. по КПКВК 4090 «Палаци і будинки культури» в сумі 36000,00
грн., а саме:
-КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 30000,00 грн.,
-КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 6000,00 грн., на
реалізацію Програми підтримки та розвитку культури села Вовчинець на
2017 рік.
1.2. по КПКВК 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту» на КЕКВ 2210 «Предмети ,матеріали
та обладнання» в сумі 20000,00 грн.
1.3. по КПКВК 8800 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі
66376,00 грн., на фінансування громадського формування з охорони
громадського порядку м.Івано-Франківська «Штаб».

1.4. по КПКВК 8800 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі
125000,00 грн., на фінансування відділення загальної практики сімейної
медицини міської поліклініки №4, а саме:
- кошти в сумі 60000,00 грн.для придбання медикаментів та
перев’язувальних матеріалів;
- кошти в сумі 10000,00 грн. для придбання паливно-мастильних
матеріалів;
- кошти в сумі 15000,00 грн. на господарськи потреби та канцтовари;
- кошти в сумі 30000,00 грн. на придбання предметів , матеріалів та
обладнання.
1.5. по КПКВК 1010 «Дошкільна освіта» в сумі 900000,00 грн. на
фінансування КДНЗ (ясла-садок)№1 «Ластів»ятко» с.Вовчинець , а саме:
- КЕКВ 2210 «Предмети,обладнання та інвентар» в сумі 850000,00 грн.
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі-50000,00 грн.
2. Спрямувати частину залишку вільних коштів, який утворився станом
на 01.01.2017р. по спеціальному фонду сільського бюджету в сумі 425000,00
грн. на збільшення загального обсягу видатків спеціального фонду сільського
бюджету, а саме:
2.1. по КПКВК 8800 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 «Капітальні
трансферти органам державного управління іншіх рівнів» в сумі
25000,00 грн. на фінансування Бібліотеки-філії №10 в с.Вовчинець для
закупівлі книг.
2.2 по КПКВК 4090 «Палаци і будинки культури» КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в
сумі 300000,00 грн. на реалізацію Програми підтримки та розвитку культури
села Вовчинець на 2017 рік .
2.3. по КПКВК 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту» КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 100000,00
грн на реалізацію Програми підтримки та розвитку спорту в селі Вовчинець.
3. Встановити дефіцит загального фонду в сумі 1147376,00 джерелом
покриття якого визначити спрямування частини залишку коштів, що
утворився станом на 01.01.2017 року по загальному фонду сільського
бюджету.
Встановити дефіцит спеціального фонду в сумі 425000,00 грн.,
джерелом покриття якого визначити спрямування частини залишку коштів,
що утворився станом на 01.01.2017 року по спеціальному фонду сільського
бюджету.
4. Внести відповідні зміни в додатки 2,3 рішення сесії сільської ради
від 23.12.2016р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» згідно даного рішення.

5. Головному бухгалтеру забезпечити виконання внесених змін.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.
Сільський голова

М.Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
Івано – Франківська міська рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39
тел. (03422)61631,тел.факс (0342)786511

РІШЕННЯ
від 09 лютого 2017р.
№ 9-3/ 2017
про внесення змін
до рішення сесії № 3-2/2016
від 29.01.2016р
«Про встановлення місцевих податків і зборів
та ставки акцизного податку
на території с.Вовчинець
Івано-Франківської міської ради»
Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України
від 21.05.1997р. № 290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Закону України від 20.12.2016р. «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році, з метою внесення змін
до «Положення про податок на майно,відмінне від земельної ділянки» та
внесення змін до ставок місцевих податків і зборів, та ставки акцизного
збору на території с.Вовчинець Івано-Франківської міської ради сільська
рада
вирішила:
1. Внести зміни до підпункту 2.1 та підпункту 2.2. пункту 2-го рішення
3-ї сесії сільської ради № 3-2/2016 від 29.01.2016р та викласти в
наступній редакції:
2.1. Для першої групи платників єдиного податку для всіх видів
господарської діяльності, передбачених для цієї групи,- 10 відсотків до

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого
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».
Внести зміни до пункту 3.1 в частині розміру ставки податку на
нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, а саме:
- для об’єктів житлової нерухомості , що перебувають у власності
фізичних осіб та юридичних осіб 0,2 відсотка від 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
юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності , у
розмірі 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного( податкового) року, за 1кв.метр бази
оподаткування;
В абзаці першому підпункту 3.2.1 пункту 3.2 розділу 3 «Положення
про податок на майно, відмінне від земельної ділянки» цифри «750»
замінити цифрами «375».
Всі інші пункти рішення залишити без змін.
Рішення вступає в силу з 01.02.2017 року.
Виконавчому комітету сільської ради опублікувати дане рішення в
газеті «Західний Кур’єр» або в інших друкованих засобах масової
інформації.
Організацію виконання рішення покласти на Державну податкову
інспекцію у м. Івано-Франківську головного управління Державної
фіскальної служби в Івано-Франківській області(Л.Слободян).
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
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РІШЕННЯ
від 09 лютого 2017р.
№ 9-4 / 2017
про підвищення посадових окладів
педагогічних працівників
дошкільних закладів,
які фінансуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів
Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Мінстрів України від 14
грудня 2016 року № 974 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298», керуючись
статею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська
рада
вирішила:
1. Здійснити з 01 січня 2017 року підвищення посадових окладів
педагогічних працівників дошкільних закладів, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 974
«Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 2002 р. № 1298».
2. Виконавчому комітету Вовчинецької сільської ради привести у
відповідність зміни у штатні розписи згідно даного рішення.
3. Головному бухгалтеру Вовчинецької сільської ради здійснювати
фінансування КДНЗ № 1 «Ластів’ятко” с.Вовчинець в межах
кошторисних призначень.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову,
Михайла Назара.
Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
Івано – Франківська міська рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39
тел. (03422)61631,тел.факс (0342)786511

РІШЕННЯ
від 09 лютого 2017р.
№ 9-5 / 2017
Про Програму
соціально-економічного
розвитку села на 2017рік
Заслухавши інформацію сільського голови, доповнення депутатів
«Про Програму соціально- економічного розвитку села на 2017 рік», згідно
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська
рада
вирішила:
1. Внести доповнення, зміни та затвердити Програму соціальноекономічного розвитку с.Вовчинець на 2017рік, згідно з додатком 1.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову
постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів (голова
комісії - Місюк О.В.).

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення № 9-5/2017
сесії сільської ради
від 09 лютого 2017р.
Програма соціально-економічного
розвитку с.Вовчинець на 2017р

Завдання

Стадія

Джерела
фінансування

Термін

І. Будівництво та благоустрій
1. Розпочати будівництво
ІІ черги адмінбудинку

план

Сільський бюджет

ІІ кв
2017р

2. Завершити будівництво мереж
зовнішнього освітлення вулиць
села в р-н «Чумака», «Мельника»
та вулиць села: Новоселицька,
Живописна,
Лісова,Берегова,пров.Гайдея,
Перекопський,
Підгірний,Східний
3. Реконструкція ЛЕП
(розвантаження ліній) старої
частини села..
(Височана,Гайдея,Новоселицька
…)
4. Будівництво спортивних
майданчиків
5. Капітальний та поточний
ремонт вулиць села
6. Відвід води по в.Живописна
в с.Вовчинець.

продовження

Інвестиційні
Місцевий бюджет

Січеньберезень
2017р

Місцевий бюджет
Травень
вересень
2017р
продовження
продовження

7. Освітлення пам’ятника Т.Г.
план
Шевченка та Символічної могили
біля кладовища
8. Встановлення інформаційних
стендів по селу.

Інвестиційні
інші
Місцевий бюджет,
субвенція ДБ
Місцевий бюджет

Місцевий бюджет
Місцевий бюджет

І кв
2017р
І-ІІ кв
2017р
ІІ
квартал
2017
року
ІІ кв
2017р
ІІ
квартал

2017
року
9. Будівництво та встановлення
трансформаторної підстанції на
межі з с.Колодіївка
10. Переобладнання
незавершеного будівництва
зовнішніх туалетів школи під
роздягалки
11. Облаштування майданчиків
із встановленням контейнерів
для сміття з організацією
вивезення побутових відходів.
12. Організація руху нових
маршрутів громадського
транспорту в частині
с.Вовчинець
13. Облаштування зупинок
громадського транспорту
14. Встановлення світлофора в
районі вулиць Чумака-Надрічна в
с.Вовчинець

план
продовження

Місцевий бюджет,
інвестиційні
інші

ІІ кв
2017р

план

Місцевий бюджет,
інвестиційні
інше

ІІІ кв
2017р

Місцевий бюджет,
інші

ІІ –ІІІ кв
2017р

Місцевий бюджет,
інвестиційні кошти
Місцевий
бюджет,інвестицій
ні кошти

ІІІ кВ
2017р
I кв.
2017р

план

план
план

ІІ. Проектні роботи
1. Проект відводу річки Рутка

план

Кошти екофонду

2. Проект відведення території
заповідника місцевого значення
Вовчинецькі гори та
забезпечення його охорони
3. Проект благоустрою
символічної могили та
прилягаючої території під сквер
4. Проект водовідведення
локальних очисних споруд
(заріка) та водопроводів в
с.Вовчинець( в.Гайдея,
Шевченка, пров.Гайдея,
вул.Гайова, в.Височана,
в. Потічна)
5. Проект спортивного залу на
території
Вовчинецької ЗОШ

продовженн Місцевий бюджет,
я
інші

ІІ-ІІІкв
2017р
ІІІ кв
2017р

план

Місцевий бюджет,
інші

протяго
м року

план

Місцевий бюджет,
інвестиційні

протяго
м року

продовженн Місцевий бюджет,
я
інвестиційні

ІІ
квартал
2017р

ІІІ. Фінанси та економіка
1. Інвентаризація та облік СПД
на території с.Вовчинець
2. Участь в Програмах розвитку
(Урядові та інші)
3. Впровадження місцевих
податків та зборів

план

не потребує

постійно

план

не потребує

постійно

план

не потребує

постійно

4. Залучення інвестиційних
________
не потребує
коштів
5. Партнерські стосунки з метою _________
Місцевий бюджет
участі в траскордонних проектах
інші
розвитку
6. Промоція (виготовлення
________
Місцевий бюджет
буклетів, інформування в ЗМІ та
інше
ІV. Управління
1. Організація роботи апарату
_________
Місцевий бюджет
виконавчого комітету з
врахуванням передового досвіду
2. Впровадження нових
_________
Місцевий бюджет
організаційних підходів в сфері
місцевого самоврядування
3. Поглиблення партнерських
_________
Місцевий бюджет
стосунків з партнерами гміни
Стара Каменіца республіки
Польща, налагодження нових
партнерських стосунків
4. Розробка та впровадження
_________
Місцевий бюджет
нормативних актів, Положень
V.
Культура, духовність, фізкультура і спорт

постійно

1. Організація масових заходів з
відзначення державних,
релігійних, національних свят
2. Оновлення програми
підтримки духовності, культури
та спорту
3. Організація спортивних
заходів та участь в турнірах
4. Пропаганда здорового способу
життя

Місцевий бюджет

постійно

Місцевий бюджет

І кв.
2017р

Місцевий бюджет
інші
Місцевий бюджет
інші

постійно

Секретар сільської ради

_________

________
_________
_________

Людмила Хлібкевич

постійно
Постійн
о
постійно
постійно
постійно

постійно

постійно
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РІШЕННЯ
від 09 лютого 2017р.
№ 9-6 / 2017
Про подання місцевої прокуратури
(створення комісії для здійснення
контролю щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів).
Зачитавши та розглянувши подання місцевої прокуратури про
необхідність створення комісії для здійснення контролю щодо запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів в порядку ч.3 ст.65 Закону України
« Про запобігання корупції», керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування
в Україні» сільська рада
вирішила:
1. Створити постійну депутатську комісію « для здійснення контролю за
дотриманням вимог ч.1 ст 59-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні» , в кількості 7-ми чоловік.
2. Затвердити персональний склад комісії , згідно з Додатком 1
3. Голову комісії обрати на їх першому засіданні.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення
№ 9-6 /2017
від 09 .02.2017р

Список членів постійної діючої депутатської комісії «для здійснення
контролю за дотриманням вимог ч.1 ст 59-1 ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні»

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

Володимир Витвицький – округ № 22
Любомир Григорук – округ №13
Наталя Якубенко- округ № 7
Іван Устинський –округ № 6
Оксана Місюк- округ № 12
Марія Грабко –округ № 15
Ігор Білінський –округ № 17

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
Івано – Франківська міська рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39
тел. (03422)61631,тел.факс (0342)786511

РІШЕННЯ
від 09 лютого 2017р.
№ 9-7/ 2017
про внесення змін
до рішення сесії
від 18.06.2015р
«Про участь громади
с.Вовчинець в реалізації
адміністративно-територіальної реформи».
Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» , враховуючи протокол зборів 17 травня 2015 р,
рішення зборів представників громад с.Добровляни, с.Узин, с.Колодіївка,
зважаючи на історично-культурні звичаї, на яких століттями формувалися
громади сіл, враховуючи соціально- економічний потенціал та наявність
інфраструктури, з метою збереження села,як основи Української держави,
сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до п.2 рішення 32-ї сесії сільської ради від 18 червня
2015 року і викласти в наступній редакції:
« Підтримати рішення зборів від 17.05.2015р, представників громад
с.Вовчинець, с.Добровляни, с.Колодіївка, долучити громаду с.Узин
( згідно рішення №4-1/2016 , 4-ї сесії Узинської сільської ради від 07
вересня 2016року), стосовно формування об’єднаної громади на основі
добровільного об’єднання громад сіл Вовчинець, Узин, Добровляни,
Колодіївка з адміністративним центром в с.Вовчинець.
2. Внести зміни до п.4 рішення 32-ї сесії сільської ради від 18 червня 2015
року та викласти в наступній редакції: «Сільському голові
представляти позицію громади при вирішенні питань про внесення
змін до Перспективного плану в межах чинного законодавства України
на умовах даного рішення».
3. Всі інші пункти рішення залишити без змін.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.
Сільський голова
Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
Івано – Франківська міська рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39
тел. (03422)61631,тел.факс (0342)786511

РІШЕННЯ
від 09 лютого 2017р.
№ 9-8/ 2017
Про заяви та
звернення СПД
Розглянувши заяви та звернення суб’єктів підприємницької
діяльності з різних питань, керуючись ЗУ «Про врегулювання містобудівної
діяльності», Земельним кодексом, ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні» , сільська рада
вирішила:
1. Продовжити договір оренди земельної ділянки площею 0,3812 га для
будівництва громадськи споруд,яка розташована в с.Вовчинець на
вул..Потічній, 1 ,Приватному акціонерному товариству «ІваноФранківське племпідприємство» (Договір оренди від 01.03.2014р.),
строком на 10 років.
1.1. Сільському голові Назару М.М та голові правління ПрАТ
« Івано-Франківське племпідприємство» Шереметі М.В. укласти
додаткову угоду до договору оренди землі.
2. Затвердити Публічному Акціонерному Товариству «РОДОН»
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
площею11,6838 га (кадастровий номер 2610190501:09:003:0241) для
розміщення та експлуатації основних ,підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної , машинобудівної та іншої
промисловості (для промислового будівництва, розширення
підприємства та розвитку соціальної сфери),яка розташована в
с.Вовчинець на вул..Вовчинецькій, 225 .

3. Дати дозвіл ПАТ «РОДОН» на виготовлення технічної документації
щодо поділу земельної ділянки площею 11,6838 га, яка розташована на
вул..Вовчинецькій, 22 5 в с.Вовчинець , на окремі земельні ділянки для
вилучення і передачі в користування на умовах оренди власникам
нежитлових приміщень, розміщених на вказаній земельній ділянці.
4. Дати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Бескід –
Трейд» на виготовлення технічної документації щодо розподілу
земельної ділянки площею 1,3900га на дві окремі земельні ділянки для
розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної , машинобудівної та іншої
промисловості, що розташована в с.Вовчинець, на
вул..Вовчинецькій, 225.
5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,7317 га для обслуговування виробничого приміщення ,яка
розташована в с.Вовчинець на вул..вовчинецькій, 225 , Товариству з
обмеженою відповідальністю «НОВАМІСЬКБУД».
5.1. Земельну ділянку 0,7317 га ( кадастровий номер
2610190501:09:003:0242) вилучити в ПАТ «РОДОН» та передати
в оренду ТзОВ «НОВАМІСЬКБУД» для обслуговування
виробничих приміщень, строком на 5 років.
5.2. Сільському голові Назару М.М. та директору ТзОВ
«НОВАМІСЬКБУД» Попику О.В. укласти договір оренди
земельної ділянки.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
Івано – Франківська міська рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39
тел. (03422) 61631,тел.факс (0342)786511

РІШЕННЯ
від 09 лютого 2017р.
№ 9-8-2/ 2017
Про внесення змін
до рішення 6-ї сесії 7-го
демократичного скликання
від 29.09.2016 року.
Розглянувши та обговоривши звернення ПрАТ «ІваноФранківське племпідприємство» про внесення змін до рішення сесії ,
сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення 6-ї сесії 7-го демократичного скликання від
29.09.2016р «Про внесення змін до детального плану території …» та
викласти його в наступній редакції:
«Затвердити приватному акціонерному товариству «ІваноФранківське племпідприємство» внесення змін до проекту
детального плану території для житлового та громадського
будівництва в межах вулиць Потічна-Місячна».

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
Івано – Франківська міська рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39
тел. (03422) 61631,тел.факс (0342)786511

РІШЕННЯ
від 09 лютого 2017р.
№ 9-8-1 / 2017
Про продаж земельних ділянок
комунальної власності
Розглянувши звернення суб’єктів підприємницької діяльності
щодо продажу земельних ділянок, керуючись ст..ст.83,127,128 Земельного
кодексу України, ст..13 Закону України «Про оцінку земель», ст..ст.26, 33
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
« Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності», постановою
Кабінету Міністрів України від 22.04.2009р. № 381 «Про затвердження
Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання
земельної ділянки державної та комунальної власності», сільська рада
вирішила:
1. Дати дозвіл на викуп земельних ділянок комунальної власності
наступним суб’єктам підприємницької діяльності:
- Товариству з обмеженою відповідальністю «Бескід-Трейд»,
земельної ділянки площею 0,2984 га для розміщення та
експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної ,машинобудівної та іншої промисловості на
вул..Вовичнецькій, 225 , корпус 22.
2. Замовити експертну грошову оцінку земельних ділянок комунальної
власності, згідно Додатку 1(додається).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії із земельних питань Угренюка В.П.
Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення № 9-8-1/2017
сесії сільської ради
від 09.02.2017р.
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок комунальної власності , які підлягають експертній грошовій оцінці для подальшого продажу
№ з/п

1

Землекористувач

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Бескід-Трейд»

Кадастровий
номер земельної
ділянки

2610190501:09:
003:0227

Місце розташування

Вулиця

№

Вовчинець
ка

225
корпус
22

Секретар сільської ради

Площа, га

0,2984

Цільове призначення земельної
ділянки за УКЦВЗ

11.02 для розміщення та
експлуатації основних , підсобних
і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості

Документи на
землекористування (інформація
про державну реєстрацію )

Дата

№

16.07.2015

10469667

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
Івано – Франківська міська рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39
тел. (03422)61631,тел.факс (0342)786511

РІШЕННЯ
від 09 лютого 2017р.
№ 9-9 / 2017
Про заяви та
звернення громадян
Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради «Про заяви
громадян» з різних питань, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні», сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення 34-ї сесії від 22.09.2015 року «Про передачу
у приватну власність та надання в користування земельних ділянок
громадянам», громадянам згідно з Додатком 1
2. Зняти з обліку земельні ділянки, в зв’язку з письмовою згодою
заявників, передати їх до земель запасу сільської ради, внести зміни в
земельно-облікові книги сільської ради, а також погосподарські книги,
громадянам, згідно з Додатком 2.
3. Зарахувати земельні ділянки із земель запасу сільської ради за
заявниками (згідно письмової згоди), внести зміни в земельно-облікові
книги, погосподарський облік сільської ради, згідно з Додатком 3.
4. В заяві гр..Возняк Галини Дмитрівни про долучення зем.ділянки
площею 0,01 га до присадибної ділянки – відмовити.
5. Гр..Гальку Ярославу Григоровичу- про дозвіл на приватизацію
присадибної зем. ділянки по вул..Живописна, 7- відмовити.
Рекомендувати гр..Гальку Я.Г. звернутися до Івано-Франківського
міського суду із заявою про розподіл присадибної земельної ділянки в
натурі , у співвідношенні до належної йому частини домоволодіння.
6. Гр.Колковській Наталії Миколаївні - в проханні дати дозвіл на
складання проекту землеустрою зем.ділянки площею 0,011 га, що

знаходиться в садівничому товаристві «Каскад» -відмовити. Дана
земельна ділянка визначена до земель загального користування .
7. Гр.. С.Амброзяку – про дозвіл на проведення проектно-пошукових
робіт для встановлення опори під канатний витяг в районі Вовчинецькі
гори- Вовчинецькі озера, з наступним оформленням орендних відносин
– відкласти. Заяву розглядати повторно після будівництва дамби в
районі вулиць Приозерна-Героїв УПА в с.Вовчинець.
8. Гр. Захаруку Андрію Васильовичу - заява про виділення земельної
ділянки для ведення ОСГ, на місце ліквідованої в районі ринку
«Анатоль»- внести до списку заявників на виділення земельних
ділянок на території с.Вовчинець. На розгляд комісії , при можливості
виділити земельну ділянку на місце втраченої.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток № 1
до рішення № 9-9/2017
9-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 09.02.2017р.
Внести зміни до рішення 34-ї сесії від 22.09.2015 року «Про передачу
у приватну власність та надання в користування земельних ділянок
громадянам», громадянам згідно зі списком:
1. Стефанчук Світлана Миколаївна – скасувати рішення сесії «Про
передачу у приватну власність та надання в користування
земельних ділянок громадянам»;
2. Юрчишин Микола Васильович - скасувати рішення сесії « Про
передачу у приватну власність та надання в користування
земельних ділянок громадянам»;
3. Яцура Марія Іванівна – скасувати рішення сесії «Про передачу у
приватну власність та надання в користування земельних ділянок
громадянам»;
4. Устинський Петро Михайлович –скасувати рішення сесії « Про
передачу у приватну власність та надання в користування
земельних ділянок громадянам»;
5. Дорош Надія Ярославівна –скасувати рішення сесії «Про передачу у
приватну власність та надання в користування земельних ділянок
громадянам»;
6. Якубаш Світлана Володимирівна- скасувати рішення сесії «Про
передачу у приватну власність та надання в користування
земельних ділянок громадянам»;
7. Ярошенко Олеся Михайлівна- скасувати рішення 23-ї сесії сільської
ради від 12 травня 2009 року.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток № 2
до рішення № 9-9/2017
9-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 09.02.2017р.
Зняти з обліку земельні ділянки, в зв’язку з письмовою згодою
заявників, передати їх до земель запасу сільської ради, внести зміни в
земельно-облікові книги сільської ради, а також погосподарські книги,
громадянам, згідно зі списком:
1. Гр..Шиндак Ольги Василівни- площею 0,07га , в районі
вулиці Бандери- пров.Підлузький;
2. Гр. Стефанчук Світлани Миколаївни- площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;
3. Гр.Юрчишина Миколи Васильовича-площею 0,15 га в урочищі
«ГОРА»;
4. Гр.Яцури Марії Іванівни- площею 0,18 га в урочищі «ГОРА»;
5. Гр. Устинського Петра Михайловича- площею 0,10 га та 0,20 га в
урочищі «ГОРА» ;
6. Гр.Дорош Надії Ярославівни – площею 0,20 га в урочищі «ГОРА» ;
7. Гр. Веретко Ярослави Дмитрівни – площею 0,05га в урочищі
«ГОРА»;
8. Гр.Якубаш Світлани Володимирівни- площею 0,20 га в урочищі
«ГОРА»;
9. Гр.Ярошенко Олесі Михайлівни – площею 0,0810 га на вул..Бугая, в
с.Вовчинець;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток № 3
до рішення № 9-9/2017
9-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 09.02.2017р.

Зарахувати земельні ділянки із земель запасу сільської ради за
заявниками (згідно письмової згоди), внести зміни в земельно-облікові
книги, погосподарський облік сільської ради, згідно зі списком:
1. Гр..Галько Оксаною Миколаївною , площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;
2. Гр.Стефанчук Світланою Миколаївною, площею 0,15 га в урочищі
«ГОРА» ;
3. Гр.Адамчук Ярославою Василівною, площею 0,07 га на
вул..Живописній (в зв’язку зі смертю батька, Бунь Василя
Івановича);
4. Гр..Яцурою Любою Степанівною,площею 0,18 га в урочищі
«ГОРА»;
5. Гр. Устинському Михайлу Петровичу, площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА» ;
6. Гр.Мах Ірині Петрівні, площею 0,20 га в урочищі «ГОРА» ;
7. Гр. Дорошу Михайлу Михайловичу, площею 0,20 га в урочищі
«ГОРА»;
8. Гр.Гайдачуку Олегу Васильовичу, площею 0,05 га в урочищі
«ГОРА»;
9. Гр.Якубашу Василю Миколайовичу, площею 0,20 га в урочищі
«ГОРА» ;
10. Гр.Ярошенко Олексію Григоровичу, площею 0,0810 га на
вул..Бугая;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
Івано – Франківська міська рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39
тел. (03422)61631,тел.факс (0342)786511

РІШЕННЯ
від 09 лютого 2017р.
№ 9- 10 / 2017
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 землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд, громадянам згідно
Додатку 1.
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування дитлвого будинку, господарських
будівель та споруд, громадянам згідно Додатку 2.
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства, громадянам згідно
Додатку 3.
4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється із земель для індивідуального
садівництва в землі для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель та споруд, громадянам згідно
Додатку 4.
5. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд, без підпису суміжних землекористувачів , громадянам згідно
Додатку 5.
6. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі( на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд,
без підпису суміжних землекористувачів, громадянам згідно
Додатку 6.
7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для ведення садівництва та передати у власність, громадянам згідно
Додатку 7.
8. Затвердити технічну документацію по встановленню меж земельної
ділянки в натурі(на місцевості) для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд громадянам,
згідно Додатку 8
9. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства
громадянам, згідно Додатку 9.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток № 1
до рішення № 9-10/2017
9-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 09.02.2017р.

Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд, громадянам згідно списку:
1. Шиндак Ользі Василівні, площею 0,0814 га на вул..Бандери, 40;
2. Кіршак Тетяні Вікторівні, площею 0,0814 га на вул..Бандери, 50;
3. Ватаманюку Роману Михайловичу, площею 0,0814 га на
вул.Банедри, 62;
4. Балан Олександрі Василівні, площею 0,0814 га на вул..Бандери ,64 в
с.Вовчинець;

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток № 2
до рішення № 9-10/2017
9-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 09.02.2017р.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, громадянам згідно списку:
1. Храбатин Олені Василівні , площею 0, 1551 га, на вул..Шевченка , 26
в с.Вовчинець.
Кадастровий номер 2610190501:09:001:0416.
2. Каваці Івану Олексійовичу , площею 0,0722 га , на
вул..Новоселицькій, 13 в с.Вовчинець.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:001:0425.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток № 3
до рішення № 9-10/2017
9-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 09.02.2017р.

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства, громадянам
згідно списку:
1. Земельну ділянку , площею 0,0700 га на вул.Живописній в
с.Вовчинець та передати у власність гр..Хорбуті Ганні
Володимирівні.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:001:0417

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток № 4
до рішення № 9-10/2017
9-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 09.02.2017р.

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель для
індивідуального садівництва в землі для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд,
громадянам згідно списку:
1. Бурячеку Борису Семеновичу, площею 0,0595 га , на
пров.Зеленому, 2 в с.Вовчинець.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:006:0342

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток № 5
до рішення № 9-10/2017
9-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 09.02.2017р

Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, без
підпису суміжних землекористувачів , громадянам згідно списку:
1. Денезі Любові Ярославівні, площею 0,0787 га на вул..Місячній, 3
без підпису Храбатина І.С.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток № 6
до рішення № 9-10/2017
9-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 09.02.2017р
Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі( на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд,
громадянам згідно списку:
1. Гр. Юрчишину Яремі Васильовичу, гр.. Аргуновій Марії Василівні,
площею 0,1590 га на вул..Гайовій, 22 , без підпису
Григораша М.П , Рудого Л.Р.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток № 7
до рішення № 9-10/2017
9-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 09.02.2017р.

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
передати у власність, громадянам згідно списку:
1. Площею 0,0213 га в садівничому товаристві «Агрохімік», та
передати у власність гр..Храбатин Олені Василівні.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:11:001:0347.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток № 8
до рішення № 9-10/2017
9-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 09.02.2017р.
Затвердити технічну документацію по встановленню меж земельної
ділянки в натурі(на місцевості) для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд громадянам, згідно
списку:
1. Земельну ділянку , площею 0,1425 га, яка розташована на
вул.Лісовій, 15 в с .Вовчинець та передати у власність гр. Дебенко
Марії Дмитрівні.
Кадастровий номер земельної ділянки: 2610190501:10:002:0207.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток № 9
до рішення № 9-10/2017
9-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 09.02.2017р.

Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства
громадянам, згідно списку:
1. Гр.. Галько Оксані Миколаївні, площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
2. Гр.Стефанчук Світлані Миколаївні, площею 0,15 га в урочищі
«ГОРА»;
3. Гр.Храбатин Олені Олексіївні, площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
4. Гр.Адамчук Ярославі Василівні ,площею 0,07 га в урочищі «ГОРА»;
5. Гр.Яцурі Любові Степанівні, площею 0,18 га в урочищі «ГОРА»;
6. Гр.Устинському Михайлу Петровичу, площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»;
7. Гр.Мах Ірині Петрівні, площею 0,20 га в урочищі «ГОРА»;
8. Гр.Дорошу Михайлу Михайловичу, площею 0, 20 га в урочищі
«ГОРА»;
9. Гр.Гайдайчуку Олегу Васильовичу, площею 0,05 га в урочищі
«ГОРА»;
10. Гр.Якубашу Василю Миколайовичу, площею 0,20 га в урочищі
«ГОРА»;
11. Гр. Ярошенку Олексію Григоровичу, площею 0,081 га на вул..Бугая
в с.Вовчинець.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
Івано – Франківська міська рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39
тел. (03422)61631,тел.факс (0342)786511

РІШЕННЯ
від 09 лютого 2017р.
№ 9- 10-1 / 2017
Про розгляд звернень громадян(членів сімей)
учасників АТО щодо оформлення
Права власності на земельні ділянки
Розглянувши та обговоривши зверненя учасників АТО,
керуючись Земельним кодексом України,ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні», сільська рада
вирішила:
1. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд, учасникам АТО (членам
сімей) , згідно Додатку 1.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань земельних відносин,архітектури та
будівництва, Василя Угренюка.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток № 1
до рішення № 9-10-1 /2017
9-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання
від 09.02.2017р.
Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд, учасникам АТО (членам сімей) , згідно
списку:
1. Гуменюку Мирославу Михайловичу, ор. площею 0,08 га на
вул..Р.Юрчишина, 9 в с.Вовчинець;
2. Гальку Віктору Михайловичу, ор. площею
3. Пилипіву Олександру Васильовичу, ор.площею 0,08 га на
вул..Джерельній, 4 в с.Вовчинець;
4. Вішці Роману Остаповичу, ор. площею 0,0820га на
вул.Журавлиній, 1 в с.Вовчинець;
5. Хижевському Владиславу Ярославовичу, ор.площею 0,08га на
вул.. Р.Юрчишина, 7 в с.Вовчинець ;
6. Ділетчуку Володимиру Вікторовичу, ор. площею 0,0820 га на
вул..Пшеничній, 6 в с.Вовчинець:
7. Луценку Андрію Анатолійовичу, ор.площею 0,0820 га на
вул..Джерельній, 7 в с.Вовчинець;
8. Хлібкевич Іванні Іванівні, ор. площею 0,0820га на
вул..Джерельній, 9 в с.Вовчинець;
9. Зустці Миколі Івановичу, ор.площею 0,0820 га на
вул.Р.Юрчишина, 2 в с.Вовчинець;
10. Бойчуку Тарасу Ярославовичу, ор. площею 0,09 га на
вул.. Р.Юрчишина, 13 в с.Вовчинець;
11. Павлюку Валерію Дмитровичу, ор.площею
12. Дебенку Віктору Зеновійовичу, ор.площею 0,0820га на
вул..Пшеничній, 4 в с.Вовчинець;
13. Дземану Миколі Ярославовичу, ор.площею 0,09 га на
вул..Пшеничній, 2 в с. Вовчинець;
14. Козарику Роману Михайловичу, ор. площею 0,0814 га на
вул..С.Бандери, 66 в с.Вовчинець;
15. Койляку Олегу Володимировичу, ор.площею 0,0820 га на
вул.Р.Юрчишина, 6 в с.Вовчинець;
16. Тимошіву Роману Івановичу, ор.площею 0,0810 га на
вул..Журавлиній, 7 в с.Вовчинець;
17. Матейку Івану Івановичу, ор.площею 0,08 га на
вул.. Р.Юрчишина, 11 в с.Вовчинець;
18. Гринчаку Сергію Миколайовичу, ор.площею
19. Стропишу Віталію Ярославовичу, ор.площею 0,0820 га на

вул..Р.Юрчишина, 8 в с.Вовчинець;
20. Гурмаку Роману Миколайовичу, ор.площею 0,0820 га на
вул..Р.Юрчишина, 10 в с.Вовчинець;
21. Вовчуку Ігорю Ігоровичу, ор.площею 0,0820га на
вул.Р.Юрчишина, 1 в с.Вовчинець;
22. Климковичу Андрію Івановичу, ор.площею 0,0820 га на вул..
Пшеничній, 8 в с.Вовчинець;
23. Рильчуку Анатолію Івановичу , ор.площею 0,0820 га на
вул..Джерельній,13 в с.Вовчинець;
24. Крисюку Андрію Михайловичу, ор.площею 0,08 га на
вул.. Джерельній, 8 в с.Вовчинець;
25. Циганкову Володимиру Анатолійовичу,ор.площею 0,09 га на
вул..Р.Юрчишина, 12 в с.Вовчинець;
26. Сташківу Мирославу Івановичу, ор.площею 0,08 га на
вул..Джерельній, 1 в с.Вовчинець;
27. Лотоцькому Андрію Богдановичу, ор.площею 0,08 га на
вул.. Джерельній, 6 в с.Вовчинець;
28. Раку Віталію Ігоровичу, ор.площею 0,0820га на
вул..Пшеничній, 12 в с.Вовчинець;
29. Йосипіву Олегу Петровичу, ор.площею 0,08 га на вул.. Героїв
УПА, 59 в с.Вовчинець;
30. Камінському Андрію Романовичу, ор.площею 0,0840 га на
вул.. Джерельній, 2 в с.Вовчинець;
31. Мокляку Тарасу Руслановичу, ор.площею 0,0820 га на
вул.. Р.Юрчишина, 4 в с.Вовчинець;
32. Кахну Роману Петровичу, ор.площею 0,0820 га на
вул..Джерельній, 5 в с.Вовчинець;
33. Антипу Анатолію Івановичу, ор.площею 0,08га на
вул.. Р.Юрчишина, 3 в с.Вовчинець;
34. Пилипаку Олегу Леонідовичу, ор.площею 0,08 га на
вул.. Героїв УПА, 57 в с.Вовчинець;
35. Мойсишину Маркіяну Богдановичу, ор.площею 0,0810 га на
вул..Журавлиній, 11 в с.Вовчинець;
36. Тустановському Олегу Анатолійовичу, ор.площею 0,08га на
вул..Р.Юрчишина, 5 в с.Вовчинець;
37. Бариляку Богдану Степановичу, ор.площею 0,0840 га на
вул.. Журавлиній, 5 в с.Вовчинець;
38. Пендораку Василю Васильовичу, ор.площею 0,0820 га на
вул..Журавлиній, 9 в с.Вовчинець;
39. Шумахеру Юрію Володимировичу, ор.площею 0,08 га на
вул.. Джерельній, 12 в с.Вовчинець;
40. Паснаку Михайлу Михайловичу, ор.площею 0,0820га, на
вул.. Пшеничній,10 в с.Вовчинець ;
41. Данілову Андрію Володимировичу, ор.площею 0, 0810 га на
вул.. Журавлиній, 3 в с.Вовчинець;
Секретар сільської ради
Людмила Хлібкевич

