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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Протокол № 11
від 30 листопада 2016р.

Присутні на засіданні:
Михайло Назар

- сільський голова

Людмила Хлібкевич

- секретар сільської ради

Петро Павлюк

- директор Вовчинецької ЗОШ

Ігор Гайдей

- приватний підприємець

Олександра Дуб’як

- діловод сільської ради

Іван Федорів

- тимчасово не працює

Іван Третяк

- тимчасово не працює

Володимир Фецич

- депутат міської ради

Віта Руда

- юрист

Володимир Саврей

- депутат міської ради

Микола Яцинович

- член ВО «Свобода»

Василь Горальчук

- тимчасово не працює

Богдан Сойчук

- Прикарпаттяобленерго

Відсутні:

Антон Довгий, Василь Федорів,Іван Гайдей.

Запрошені на засідання: Олександра Шевчук – головний бухгалтер
сільської ради.

Засідання Виконавчого комітету розпочалося о 14 год. 30 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Слухали : Про виконання бюджету за 9 місяців.
Доповідала: Олександра Шевчук
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 46 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 13 (одноголосно) Рішення прийнято.
2. Слухали: Про оплату періодичних видань пенсіонерам на
1 півріччя 2017 року.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Іван Федорів
Вирішили : рішення виконавчого комітету № 47 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 13 (одноголосно) Рішення прийнято.
3. Слухали: Про проведення прописки до призовної дільниці
юнаків 2000р.н.
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 48 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 13 (одноголосно)

Рішення прийнято.

4. Слухали: Про затвердження Протоколу громадських слухань.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Володимир Фецич
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 49 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 12 НЕ ГОЛОС-1 ( вийшов В.Саврей).
Рішення прийнято.
5. Слухали: Про заяви та звернення громадян.
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Володимр Фецич, Михайло Назар
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 50 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 12 НЕ ГОЛОС – 1 ( вийшов В.Саврей).

6. Cлухали: Про внесення змін до персонального складу
допорогового комітету.
Доповідав : Михайло Назар
Виступили: Олександра Дуб’як
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 51 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 13 (одноголосно) Рішення прийнято.
7. Слухали: Про затвердження акту прийому- передачі
КДНЗ №1 «Ластів’ятко» в с.Вовчинець.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Петро Павлюк
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 52 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 13 ( одноголосно)

Рішення прийнято.

8. Слухали: Різне
В «різному» обговорювалися питання особового складу працівників
дитячого садка, фінансування дитячого садка в с.Вовчинець, проблеми
які затягують відкриття дошкільного навчального закладу в
с.Вовчинець. Також йшла мова про презентацію, в ближчому часі,
веб-сайту села Вовчинець. Рішень в обговоренні даних питань не
приймалося.

Закрив засідання виконавчого комітету сільський голова о 15:37 год.

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення
від 30 листопада 2016р

№ 47

про оплату періодичних видань
пенсіонерам с.Вовчинець

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
можливість передплати періодичного видання пенсіонерам села, виконавчий
комітет
в и р і ш и в:
1. Здійснити передплату періодичного видання ”Західний кур’єр” на
перше півріччя 2017 року для пенсіонерів, що проживають в
с.Вовчинець, згідно додатку 1.
2. Визначити, що передплата періодичного видання здійснюється за
рахунок сільського бюджету , з розрахунку 1(один) екземпляр на 1
(одне) домогосподарство, де проживає 1(один) або більше осіб
пенсійного віку.
3. Головному бухгалтеру профінансувати витрати,згідно з п.1 даного
рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена
виконавчого комітету Федоріва І.Б.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення
від 30 листопада 2016р. №48
про проведення прописки
до призовної дільниці
юнаків 2000р.н.

На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу», згідно Наказу військового комісара Івано-Франківського міського
військового комісаріату І.В.Сорокопуда від 21.11.2016р № 163, виконавчий
комітет
вирішив:
1. Оголосити про приписку до призовної дільниці Івано-Франківського
міського військового комісаріату громадян 2000 року народження, що
проживають на території с.Вовчинець.
2. Начальнику ВОС, Шевчук Н.В організувати явку на приписку всіх
громадян ,яким у 2017 році виповнюється 17 років.
3. Зобов’язати громадян з’явитися для приписки до призовної дільниці за
адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Тролейбусна, 22а до 31.01.2017
року, з документами що посвідчують особу.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на Шевчук Н.В. –
начальника військово - облікового столу с.Вовчинець.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення
від 30 листопада 2016р.

№ 49

про затвердження протоколу
громадських слухань

Керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконавчий комітет
в и р і ш и в:

1. Протокол громадських обговорень детального плану території
садибної забудови на території Пат «Івано-Франківське
племпідпиємство» в урочищі «ГОРА» в с.Вовчинець затвердити.
2. Протокол громадських слухань , з правками та доповненнями жителів
села, винести на затвердження чергової сесії сільської ради.
3. Контроль за виконанням покласти на землевпорядника сільської ради,
Світлану Перегінець.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення
від 30 листопада 2016р

№ 50

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
вирішив:
1. Дати дозвіл гр..Крутому Роману Анатолійовичу на газифікацію
житлового будинку, збудованого на власній земельній ділянці за
адресою : с.Вовчинець, вул.. Героїв УПА, 35 .
1.1. Зобов’язати гр.Крутого Р.А. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.
2. Присвоїти поштові адреси :
2.1. Новозбудованому на власній земельній ділянці житловому
будинку, забудівником якого є гр.. Галько Оксана Миколаївна
(згідно декларації про готовність об’єкта до експлуатації –копія
додається):
с.Вовчинець, вул..Затишна, 3

2.2. Новозбудованому на власній земельній ділянці житловому
будинку, забудівником якого є гр..Дульська Тетяна
Михайлівна ( згідно декларації про готовність об’єкта до
експлуатації –копія додається):
с.Вовчинець, вул..Новоселицька, 19а
2.3. житловому будинку на власній земельній ділянці, забудівником
якого є гр..Каркузаєв Шота Васильович(згідно декларації про
готовність об’єкта до експлуатації – копія додається):
с.Вовчинець, вул..Садова, 29

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення
від 30 листопада 2016р

№ 52

про затвердження
акту прийому-передачі
КДНЗ №1 «Ластів’ятко»
в с.Вовчинець.

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

1.
2.

3.

4.

вирішив:
Затвердити акт прийому-передачі КДНЗ № 1 « Ластів’ятко» в
с.Вовчинець» від 01.11.2016р.
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).
Бухгалтеру сільської ради відобразити дане рішення у
бухгалтерських документах сільської ради, на підставі свідоцтва
про право власності.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову, Михайла Назара.

Сільський голова

Михайло

Назар

