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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ № 10
Від 28.09.2017р.

Початок: 14:23
Закінчення: 15:28

Присутні на засіданні:
Михайло Назар
Людмила Хлібкевич
Олександра Дуб’як
Іван Федорів
Ігор Гайдей
Іван Гайдей
Богдан Сойчук
Петро Павлюк
Іван Третяк
Володимир Саврей

- сільський голова
- секретар сільської ради
- діловод сільської ради
- тимчасово не працює
- тимчасово не працює
- приватний підприємець
- «Прикарпаттяобленерго»
- директор Вовчинецької ЗШ
- тимчасово не працює
- депутат міської ради

Відсутні:
Антон Довгий, Микола Яцинович, Василь Федорів, Володимир Фецич,
Василь Горальчук, Віта Руда
Запрошені на засідання:
Землевпорядник с/р
Головний бухгалтер сільської ради

- Світлана Перегінець
- Тетяна Кіршак

ПОРЯДОК

ДЕННИЙ:

1. Слухали: про Програму підтримки та розвитку футболу в
с.Вовчинець на 2017-2020 роки.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Тетяна Кіршак, Іван Федорів
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 37 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -10 (одноголосно)
Рішення прийнято
2. Слухали: про передачу трансформаторної підстанції на баланс
«Прикарпаттяобленерго»
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 38 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -10 (одноголосно)
Рішення прийнято
3. Слухали: про заяви громадян та організацій
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар,Тетяна Кіршак, Ігор Гайдей
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 39 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-10 (одноголосно)
Рішення прийнято
4. Слухали: про надання дозволу на видачу містобудівних умов та
обмежень для ТзОВ «Черемшина»
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 40 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-10 (одноголосно)
Рішення прийнято
5. Різне

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28.09.2017р.

№ 37

про програму підтримки
та розвитку футболу
в с.Вовчинець
на 2017-2020роки

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Михайла
Назара про стан розвитку футболу в с.Вовчинець, керуючись ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки та покращення
футболу в с.Вовчинець, виконавчий комітет:
вирішив:
1. Схвалити Програму підтримки та розвитку футболу в с.Вовчинець
на 2017-2020роки ( додається).
2. Винести Програму підтримки та розвитку футболу в с.Вовчинець на
2017-2020 роки на затвердження чергової сесії Вовчинецької сільської
ради.
3. Розробити та затвердити заходи з реалізації Програми підтримки та
розвитку футболу в с.Вовчинець.
4. Встановити плату учасникам футбольних зборів, заявлених в
змаганнях з розрахунку - 100грн / 1 особа.
5. Контроль за виконанням даного Рішення покласти на голову
депутатської комісії з питань фізичного виховання та спорту.

Сільський голова

Михайло Назар

Затверджено
рішенням Виконавчого
комітету Вовчинецької
сільської ради
від 28.09.2017р.
Програма підтримки та розвитку футболу с.Вовчинець на 2017 -2020
роки

1. Загальна характеристика
Програма підтримки та розвитку футболу в с. Вовчинець на 2017-2020
роки (далі – Програма) є багаторічною програмою для покращення розвитку
масового фізкультурно-спортивного руху з футболу в селі.
Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України «Про
фізичну культуру та спорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», а
також інших законодавчих документів, рішень, що гарантують права,
передбачені Конституцією України.

2. Мета Програми
Метою Програми є активізація занять фізичною культурою та спортом
серед жителів села, популяризація та утвердження здорового способу життя
серед молоді, виховання в населення, дітей та молоді необхідності в
щоденних заняттях фізичною культурою та спортом, зокрема футболом,
залучення максимальної кількості дітей , юнаків та молоді до регулярних
занять футболом, сприяння підготовці кадрів для роботи в молодіжних та
дитячих організаціях села, навчання та виховання молодіжних лідерів та
активістів, з метою розвитку спортивної інфраструктури села для проведення
різного роду спортивних заходів та змагань, в тому числі по футболу.
Реалізація цієї Програми сприятиме збільшенню кількості спортивномасових заходів у селі, участь у місцевих, всеукраїнських та міжнародних
змаганнях з футболу.
3. Перелік завдань, заходів та результативних показників Програми
Придбання для села комплектів спортивного інвентарю (м’ячі; сітки для
футбольних воріт, спортивна форма та ін.).

Впорядкування футбольного поля, спортивних споруд , бази для
тренувань, ігор та проведення змагань на стадіоні с. Вовчинець.
Забезпечення спортивних заходів та змагань, зборів і турнірів у селі та
участь футбольної команди села Вовчинець у місцевих, всеукраїнських та
міжнародних змаганнях з футболу.

Завдання та конкретні заходи
сільської ради .

4.

Програми

затверджуються

сесією

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Сприяти
покращенню
розвитку
масового
спорту,
існуючої
інфраструктури та технічної бази села для розвитку футболу в селі шляхом
придбання комплектів спортивного інвентарю, впорядкування футбольного
поля, площинних спортивних споруд для організації та проведення
спортивно-масової роботи.
5.

Обсяги, джерела фінансування та строки виконання
Програми

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти бюджету
Вовчинецької сільської ради, інші джерела, не заборонені законодавством.
Фінансування заходів Програми в межах затверджених асигнувань
здійснюється відповідно до затвердженого бюджету села або шляхом
внесення змін до бюджету впродовж поточного року за рішенням сільської
ради.
6.

Контроль за виконанням Програми

Відповідальність за виконання Програми покладається на
депутатську комісію з питань фізичного виховання та спорту.

Секретар сільської ради

Л.В. Хлібкевич

постійну
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28.09.2017р.

№ 38

про передачу на баланс
«Прикарпаттяобленерго»
трансформаторної підстанції

Керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» , заслухавши
та обговоривши звернення АФ «Злак», інформацію сільського голови,
виконавчий комітет
вирішив:
1. Передати на баланс філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» ІваноФранківський РЕМ :
• закриту трансформаторну підстанцію 10/0,4 кВ № 565, що на
вул.Вовчинецькій, 225;
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
сільської ради, Людмилу Хлібкевич.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28.09.2017р.

№ 39

про заяви громадян
та організацій
Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради «про
заяви громадян та організацій» з різних птань, керуючись ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет
в и р і ш и в:

1. Присвоїти поштові адреси :
1.1. Індивідуальному новозбудованому житловому будинку ,
забудівником якого є гр..Сидорук Володимир Ярославович ( згідно
ПОВІДОМЛЕННЯ з державного архітектурно-будівельного
контролю виконкому Івано-Франківської міської ради):
с.Вовчинець, провулок Зелений, 6
1.2.

новозбудованому житловому будинку , забудівником якого є
гр..Березняк Олексій Сергійович ( згідно ПОВІДОМЛЕННЯ з
державного архітектурно-будівельного контролю виконкому
Івано-Франківської міської ради):

с.Вовчинець, вул.Вовчинецька, 22А
2. Дати дозвіл гр.. Савка Андрію Михайловичу на електрифікацію
житлового будинку в с.Вовчинець, на вул.Береговій, 16
2.1. Зобов’язати Савка А.М. виготовити проектно- технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.

3. Дати дозвіл гр. Савка Андрію Михайловичу на підключення
новозбудованого житлового будинку в с.Вовчинець, вул.Берегова, 16а,
за умови надання ним дозволу на підключення від забудівників
каналізаційного колектора по вул.Береговій.
3.1. Зобов’язати гр. Савку А.М. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в установленному порядку.
4. Дати дозвіл гр..Матіюк Світлані Михайлівні на газифікацію
житлового будинку в с.Вовчинець,вул.Чумака, 28.
4.1. Зобов’язати гр.Матіюк С.М. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.
4.2. Зобов’язати гр.Матіюк С.М. зберегти в належному стані дорожнє
покриття вулиці Чумака (гравій).
5. Дати дозвіл гр.Сороці Анатолію Анатолійовичу та гр. Сороці Ірині
Романівні на електрифікацію новозбудованого житлового будинку в
с.Вовчинець на вул.Гайовій, 14а .
5.1. Зобов’язати гр.Сороку А.А та гр.Сороку І.Р. виготовити проектнотехнічну документацію та погодити її в установленому порядку.
6. Звернення від депутата міської ради Володимира Фецича про
зовнішнє освітлення вулиці Сонячної, що в с.Вовчинець
задовольнити.
6.1. Звернення винести на сесію Вовчинецької сільської ради, при
уточненні бюджету сільської ради.
7. Дати дозвіл гр..Місюк Оксані Василівні на газифікацію житлового
будинку в с.Вовчинець на вул.Героїв УПА, 7, за умови збереження
дорожнього покриття(асфальт) по вул.Героїв УПА в належному стані.
7.1. Зобов’язати гр.Місюк О. В. Виготовити проектно- технічну
документацію та погодити її в установленному порядку.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28.09.2017р.

№ 40

про надання вихідних даних –
містобудівних умов та обмежень
для
проектування
об’єкта
будівництва
Розглянувши звернення про надання вихідних даних – містобудівних
умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва, керуючись
Законом України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної
діяльності», Законом України від 17.01.2017 № 1817-VIII «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної
діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 109 «Про
затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови
земельної ділянки, їх склад та зміст», пунктом 9 ст. 31, ст. 52, ч. 6 ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет сільської ради
вирішив:
1.

2.

Надати дозвіл на отримання вихідних даних – містобудівних умов
та обмежень для проектування об’єкта будівництва:
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧЕРЕМШИНА»,
для будівництва багатоквартирного житлового будинку № 9 в
межах вулиць Потічна-Яблунева в с.Вовчинець, по генплану
згідно детального плану території.
Зобов’язати замовника:
2.1.
Отримати вихідні дані для проектування відповідно до статті

29

Закону

України

«Про

регулювання

містобудівної

діяльності».
2.2.
Розробити проектну документацію та затвердити її в
установленому порядку.
2.3.
До виконання підготовчих та будівельних робіт приступити
після отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених
робіт в управлінні з питань державного архітектурно-будівельного контролю
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з наступним
прийняттям об’єкта до експлуатації в установленому законодавством
порядку.
2.4.
Укласти з виконавчим комітетом сільської ради договір
про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії з
питань земельних відносин, архітектури та будівництва, Василя Угренюка.

Сільський голова

Михайло Назар

