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ВИКОНАВЧИЙ

КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ № 10
від 04 листопада 2016р.
Присутні на засіданні:
Михайло Назар
Людмила Хлібкевич
Петро Павлюк
Ігор Гайдей
Олександра Дуб’як
Іван Федорів
Василь Федорів
Іван Третяк
Володимир Фецич
Іван Гайдей

- сільський голова
- секретар сільської ради
- директор Вовчинецької ЗОШ
- приватний підприємець
- діловод сільської ради
- тимчасово не працює
- ІФНТУНГ
- тимчасово не працює
- депутат міської ради
- приватний підприємець

Відсутні:
Віта Руда, Богдан Сойчук, Василь Горальчук, Антон Довгий,
Володимир Саврей, Микола Яцинович
Присутні на засіданні: Олександра Шевчук – головний бухгалтер
сільської ради.
Ярослав Галько – житель села
Засідання Виконавчого комітету розпочалося о 13 год. 25 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Слухали: про присвоєння поштової адреси КДНЗ c. Вовчинець
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Володимир Фецич
Вирішили: рішення виконкому № 40 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-9

ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС -1
( спізнився В.Фецич)

Рішення прийнято.
2. Слухали: про присвоєння поштових адрес багатоквартирним
житловим будинкам.
Доповідав: Іван Федорів
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконкому № 41 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -9 ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС -1
Рішення прийнято.
3. Слухали: про заключення додаткових угод на постачання газу.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Ігор Гайдей, Володимир Фецич, Петро Павлюк
Вирішили: рішення виконкому № 42 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-10 ПРОТИ-0 УТРИМ-0
Рішення прийнято.

НЕ ГОЛОС-0

4. Слухали: про заяви та звернення громадян
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Володимир Фецич, Василь Федорів,Іван Третяк
Вирішили: рішення виконкому № 43 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-10 ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС-0
Рішення прийнято.
5. Слухали: про створення тендерного комітету та затвердження
положення про тендерний комітет.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Петро Павлюк
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 44 додається.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 10 ПРОТИ-0 УТРИМ. -0
Рішення прийнято.

НЕ ГОЛОС-0

6. Слухали: про створення комісії з видалення зелених насаджень
Доповідала: Олександра Дуб’як
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 45 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 10 ( одноголосно)

Рішення прийнято.

Засідання виконавчого комітету закрив сільський голова о 15:10

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 04 .11.2016

№ 40

Про присвоєння
поштової адреси
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
закінчення будівництва дошкільного навчального закладу в с.Вовчинець,
розглянувши матеріали технічного паспорта, декларації про готовність
об’єкта до експлуатації, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
, виконавчий комітет
вирішив:
1. Присвоїти поштову адресу комунальному дошкільному навчальному закладу
( КДНЗ ) № 1 « Ластів’ятко» в с.Вовчинець»( підстава: декларація про
готовність об’єкта до експлуатації- копія додається):
с.Вовчинець, вул..Живописна, 5 «А»
2. Поставити на баланс Вовчинецької сільської ради комунальний дошкільний
навчальний заклад (КДНЗ) № 1 «Ластів’ятко”, що розташований в
с.Вовчинець, на вул..Живописній, 5 «А», вартістю
20610617, 62 ( двадцять мільйонів шістсот десять тисяч шістсот сімнадцять
грн.. 62 коп).
3. Зареєструвати право власності на КДНЗ № 1 «Ластів’ятко» в с.Вовчинець,
по вул..Живописній, 5 «А» за громадою села ,
згідно чинного законодавства.
4. Бухгалтеру сільської ради відобразити дане рішення у бухгалтерських
документах сільської ради
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову,
Михайла Назара.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 04 .11.2016 № 41
про присвоєння поштових адрес
багатоквартирним житловим будинкам
Зачитавши звернення АПФ «Злак» про здачу в експлуатацію
завершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку по
вул..Яблуневій в с.Вовчинець, про необхідність присвоєння поштових адрес V
та VI чергам будівництва, обговоривши його, згідно вимог чинного
законодавства , виконавчий комітет Вовчинецької сільської ради
в и р і ш и в:
1. Присвоїти поштову адресу V черзі будівництва багатоквартирного
житлового будинку по вул..Яблуневій, забудівником якого є
Агоропромислова Фірма «ЗЛАК»( згідно декларації про готовність об’єкта
до експлуатації- копія додається) :
с.Вовчинець, вул.. Яблунева 1, корпус 2
2. Контроль за виконанням покласти на члена виконавчого комітету, голову
постійної депутатської комісії «з питань пайової участі замовників
будівництва» , Івана Федоріва.

Cільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
Івано – Франківська міська Рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39 тел.8(03422)61631,тел.факс8(0342)786511

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 04 .11.2016 № 41 /1
про присвоєння поштових адрес
багатоквартирним житловим будинкам
Зачитавши звернення АПФ «Злак» про здачу в експлуатацію
завершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку по
вул..Яблуневій в с.Вовчинець, про необхідність присвоєння поштових адрес V
та VI чергам будівництва, обговоривши його, згідно вимог чинного
законодавства , виконавчий комітет Вовчинецької сільської ради
в и р і ш и в:
1. Присвоїти поштову адресу VI черзі будівництва багатоквартирного
житлового будинку по вул..Яблуневій, забудівником якого є
Агоропромислова Фірма «ЗЛАК» »( згідно декларації про готовність об’єкта
до експлуатації- копія додається):
с.Вовчинець, вул.. Яблунева 1, корпус 1
2. Контроль за виконанням покласти на члена виконавчого комітету, голову
постійної депутатської комісії «з питань пайової участі замовників
будівництва» , Івана Федоріва.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 04 .11.2016 № 42
про заключення додаткових угод
на постачання газу

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про заключення
додаткових угод з « ТОВ « Укр-Альянс груп», на поставки газу, про підвищення цін,
керуючись вимогами чинного законодавства, виконавчий комітет
вирішив:
1. Інформацію сільського голови взяти до відома.
2. Затвердити протокол тендерного комітету № 7 від 03.04.2016р.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову тендерного комітету,
Михайла Назара.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 04 .11.2016 № 43
про заяви та
звернення громадян
Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради
« про заяви та звернення громадян» з різних питань, керуючись ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради
в и р і ш и в:
1. Дати дозвіл гр.. Задольній Аллі Володимирівні, яка є власником земельної
ділянки в с.Вовчинець, на вул..Східній, 10 на газифікацію житлового будинку за
цією ж адресою.
1.1. Зобов’язати гр.Задольну А.В. виготовити проектно- технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.
2. Внести зміни в поштову адресу житлового будинку по
вул.. Патріарха Володимира, власником якого є гр. Бойчук Василь Васильович
(згідно свідоцтва про право власності- копія додається) з :
м.Івано-Франківськ, вул..Патріарха Володимира, 2Б
на
с.Вовчинець , вул..Патріарха Володимира , 2Б
3. Відмовити гр..Гальку Ярославу Григоровичу у присвоєнні поштової адреси
частині житлового будинку по вул..Живописній, 7 в с.Вовчинець.
3.1. Рекомендувати Гальку Я.Г. звернутися у відповідні установи за
виготовленням технічного розподілу житлового будинку, реєстрацією
права власності на свою частину ж/б , технічного паспорта на свою
частину власності( згідно рішення Івано-Франківського міського суду від
22 серпня 2016 року,
справа № 344/2049/16-н – копія додається) .
Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 04 .11.2016

№ 44

Про створення тендерного комітету та
Затвердження положення про тендерний комітет
На виконання пункту 11 частини першої статті 8 та частини п’ятої
статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» виконавчий комітет
Вовчинецької сільської ради
вирішив:
1. Затвердити склад тендерного комітету, згідно додатку 1.
2. Затвердити Положення про тендерний комітет, згідно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням цього 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.8(03422)61631,тел.факс8(0342)786511

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 04 .11.2016 № 45
про створення комісії
з обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню

Заслухавши інформацію сільського голови , обговоривши її , керуючсь
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з будівництвом
лівобережної водозахисної дамби на річці Бистриця Надвірнянська в
с.Вовичнець Івано-Франківської міської ради, виконавчий комітет
вирішив:
1. Створити комісію з обстеження зелених насаджень, які підлягають
видаленню, в кількості 5-ти осіб.
2. Затвердити особовий склад комісії, за особистою згодою, згідно з додатком 1.
3. Комісії , після виконання роботи скласти акт обстеження території .
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
До рішення виконавчого
комітету №45
від 04.11.2016р.

Список
Особового складу комісії з обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню.
1. Голова комісії
2. Члени комісії

-

Секретар сільської ради

Михайло Назар , сільський голова
Світлана Перегінець, землевпорядник сільської ради
Василь Угренюк, голова земельної комісії
Любомир Григорук, депутат сільської ради
Наталя Шевчук , начальник ВОС, депутат сільської ради

Людмила Хлібкевич

