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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ № 13
Від 28.12.2017р.

Початок: 14:26
Закінчення: 15: 20

Присутні на засіданні:
Михайло Назар
Людмила Хлібкевич
Олександра Дуб’як
Іван Федорів
Володимир Фецич
Василь Федорів
Василь Горальчук
Іван Гайдей
Ігор Гайдей

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

Відсутні:
Антон Довгий, Третяк Іван, Петро Павлюк, Микола Яцинович,
Володимир Саврей, Богдан Сойчук, Віта Руда
Запрошені на засідання:
Начальник ВОС сільської ради
Землевпорядник сільської ради

- Наталя Шевчук
- Світлана Перегінець

ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

1. Слухали: про передачу на баланс Водоекотехпрому каналізаційного
колектора по вул.Береговій;
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Олександра Дуб’як
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 53 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-9 (одноголосно)
Рішення прийнято
2. Слухали: про військовий облік;
Доповідала: Наталя Шевчук
Виступили: Михайло Назар, Володимир Фецич, Василь Федорів
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 54 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 9(одноголосно)
Рішення прийнято
3. Слухали: про громадське формування «Штаб»;
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Людмила Хлібкевич, Володимир Фецич, Іван Федорів
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 55 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-9 (одноголосно)
Рішення прийнято
4. Слухали: Про затвердження технічних умов;
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Володимир Фецич, Світлана Перегінець,Михайло Назар
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 56 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 8 ПРОТИ-0
УТРИМ-1 (Іван Федорів)
Рішення прийнято
5. Слухали: Про затвердження бланків для реєстрації/зняття з реєстрації
місця проживання осіб в с.Вовчинець;
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 57 додається;
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 9 (одноголосно)
Рішення прийнято

6. Слухали: про заяви та звернення громадян та організацій
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар, Володимир Фецич, Ігор Гайдей
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 58 додається
ГОЛОСУВАЛИ:
- про присвоєння поштової адреси ТРЦ по вул.Симоненка, 11а
ЗА- 8 ПРОТИ-0
УТРИМ-1 (Іван Федорів)
Рішення прийнято
- про присвоєння поштових адрес житловим будинкам в с.Вовчинець
ЗА-9 (одноголосно)
Рішення прийнято
- про дозвіл на встановлення об’єкта МАФ ( заява гр.Боднарчука Д.І.)
ЗА- 2 ПРОТИ-7
Рішення не прийнято
7. Слухали: Різне
Обговорювали програму соціально-економічного розвитку села на
2018 рік. Сільський голова наголосив на необхідності участі у
складанні програми всіх депутатів, членів виконавчого комітету та
жителів села. Плануються
- будівництво спортзалу на території школи;
- будівництво каналізаційного колектора по вул.Гайовій,Гайдея,
Лісовій(Заріка) ;
- розпочати проект будівництва великого спортзалу зі штучним
покриттям ;
- відновлення / будівнитцво дорожнього покриття по масивах
Мельника,Чумака;
- благоустрій/ будівництво дороги до сусідніх сіл
(Колодіївка,Узин,Добровляни);
- будівництво локально- очисних споруд;
- електрифікація «нової» частини села одночасно з будівництвом
газопроводу, водопостачання та водовідведення та встановленням
асфальту та інше.

Сільський

голова

Секретар сільської ради

Михайло Назар

Людмила Хлібкевич

УКРАЇНА
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28.12.2017р.

№ 53

про передачу на баланс
каналізаційного колектора
в с.Вовчинець
Керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» , заслухавши
інформацію сільського голови , обговоривши її, виконавчий комітет
сільської ради
в и р і ш и в:
1. Передати на баланс КП «Водоекотехпром» каналізаційний колектор
по вул.Береговій в с.Вовчинець.
2. Передачу здійснити актом приймання- передачі в місячний термін з
дня прийняття даного рішення
3. Контроль за виконанням покласти на сільського голову.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28.12.2017р.

№ 54

про затвердження перспективного плану
роботи з військового обліку
військовозобов’язаних призовників
на 2018 рік та посадових обов’язків
відповідальної особи з питань військового обліку
Відповідно до Законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок та військову службу”,
постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про
затвердження порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних» ( далі Постанови) та з метою
поліпшення його стану у 2018 році виконавчий комітет сільської ради:
в и р і ш и в:
1. Інформацію про стан військового обліку і бронювання призовників по
Вовчинецькій сільській раді взяти до відома. (Додаток №1)
2. Затвердити :
2.1. Перспективний план роботи з військового обліку
військовозобов’язаних і призовників на 2018 рік.
2.2. Посадові обов’язки відповідальної особи з питань військового
обліку;
2.3. План звіряння облікових карток військовозобов’язаних ,
послужних карток офіцерів запасу з даними особистих карток
форми П-2( П-2ДС) військовозобов’язаних і призовників на
підприємствах, організаціях, установах та навчальних закладах

на 2018 рік.(Додаток № 2).
2.4. План звірки карток первинного обліку військовозобов’язаних і
списків призовників ,які перебувають на військовому обліку, з
будинковим книгами , а також з фактичним перебуванням
військовозобов’язаних та призовників за місцем проживання,
шляхом подвірного обходу, та звірки списків призовників, які
перебувають на військовому обліку у Вовчинецькій сільській
раді з обліковим даними військового комісаріату.(Додаток № 3)
3. Начальнику ВОС, Шевчук Н.В:
- здійснювати реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання
призовників і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх
військово –облікових документах позначок Івано-Франківського
міського військового комісаріату про зняття з військового обліку
або перебування на військовому обліку;
- надсилати щомісяця до 5-го числа до Івано-Франківського міського
військового комісаріату повідомлення про реєстрацію (зняття з
реєстрації) , місця проживання призовників і військовозобов’язаних,
відповідно до вимог;
- повідомляти про місце перебування зареєстрованих призовників
військовозобов’язаних на запити Івано-Франківського міського
військового комісаріату;
- надсилати у двотижневий строк до Івано-Франківського міського
військового комісаріату повідомлення про осіб,які отримали
громадянство України і мають бути взяти на військовий облік;
- до 15 січня 2019року на ім’я сільського голови надати інформацію
про стан військового обліку за 2018 рік та пропозиції щодо
поліпшення в наступному році;
4. Керівникам приватних житлово – експлуатаційних організацій ,
житлово- будівельних кооперативів та об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків:
- здійснювати реєстрацію (зняття реєстрації) місця проживання
призовників і військовозобов’язаних , лише в разі наявності в їх
військово-облікових документах позначок Івано-Франківського
міського військового комісаріату та довідки виконавчого комітету
Вовчинецької сільської ради про зняття з військового обліку або
перебування на військовому обліку;
- надсилати щомісяця до 1-го числа до виконавчого комітету
Вовчинецької сільської ради повідомлення про реєстрацію(зняття з
реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних ,
відповідно до вимог;
- відповідно до розпоряджень Івано-Франківського міського
військового комісаріату та рішення виконавчого комітету сільської
ради своєчасно подавати необхідні відомості до зазначених органів
про призовників і військовозобов’язаних , сповіщати їх про виклик
до військового комісаріату шляхом вручення повісток та

забезпечувати прибуття за викликом.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника ВОС
с.Вовчинець, Наталію Шевчук.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28.12.2017р.

№ 55

про внесення на розгляд сесії
сільської ради проекту рішення
«Про комплексну програму
профілактики злочинності в селі
Вовчинець на 2018 рік
З метою подальшого зміцнення законності та правопорядку в селі
Вовчинець , керуючись ст.ст.38, 52, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» , виконавчий комітет Вовчинецької сільської ради
в и р і ш и в:
1. Затвердити Комплексну Програму профілактики злочинності в селі
Вовчинець на 2018 рік.
2. Внести на розгляд сесії Вовчинецької сільської ради проект рішення
«Про комплексну програму профілактики злочинності в селі
Вовчинець на 2018 рік (додається).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28.12.2017р.

№ 56

Про затвердження технічних умов
на
приєднання
об’єктів
до
централізованих систем
водопостачання та водовідведення
Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», виконавчий комітет сільської ради
в и р і ш и в:
1. Затвердити технічні умови на приєднання об’єктів до
централізованих систем водопостачання та водовідведення:
1.1 АФ «Злак», ТзОВ «Черемшина» щодо приєднання
багатоквартирного житлового будинку ( № 10а по ГП) з вбудованими
приміщеннями громадського призначення (8 поверхів) на вул.Потічній, 1;
1.2 АФ «Злак», щодо приєднання багатоквартирного житлового
будинку ( № 11 по ГП) VII черга будівництва (8 -9 поверхів) на
вул.Потічній, 1;
1.3. ТзОВ «Черемшина» щодо приєднання багатоквартирного
житлового будинку (№ 8 по ГП) 8-9 поверхів по вул.Потічній, 1;
1.4. ТзОВ «Олбі-ІФ» щодо приєднання офісно –складських
приміщень до мережі каналізування по вул.Вовчинецькій, 225/8 в
с.Вовчинець.
2. Зобов’язати заявників укласти Договори на участь в соціальноекономічному розвитку села в місячний термін.

3. Доручити сільському голові М.Назару підписати технічні умови на
приєднання об’єктів до централізованих систем водопостачання та
водовідведення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову .

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28.12.2017р.

№ 57

про затвердження бланків для реєстрації /
перебування/ зняття з реєстрації
місця проживання осіб в с.Вовчинець
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні», постанови КМУ № 207 від 02.03.2016року «Про
затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі
органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного
реєстру», на підставі Закону України « Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України», щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг ,
виконавчий комітет Вовчинецької сільської ради
вирішив:

1. Затвердити бланки для реєстрації / перебування / зняття з
реєстрації місця проживання осіб на території с.Вовчинець , згідно з
Додатками .
2. Контроль за виконанням покласти на секретаря сільської ради
Людмилу Хлібкевич.

Сільський голова

Михайло Назар

УКРАЇНА
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ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28.12.2017р.

№ 58

про заяви та звернення
громадян та організацій
Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради «про
заяви громадян та організацій» з різних питань, керуючись ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні» , виконавчий комітет сільської ради
вирішив:
1. Присвоїти поштові адреси житловим будинкам
1.1.

частині житлового будинку, власником якого є Ільницький
Василь Йосипович( згідно свідоцтва про право власності ) , на
основі Висновку про технічну можливість розподілу об’єкта
житлової нерухомого майна:
с.Вовчинець , вул.Місячна, 17

1.2.

частині житлового будинку, власником якого є Галущак Марія
Василівна (згідно Договору Дарування ) , на основі Висновку
щодо технічної можливості розподілу об’єкта житлової
нерухомості :
с.Вовчинець , вул.Місячна, 17 А

1.3.

новозбудованому житловому будинку на власній земельній
ділянці, забудівником якого є Колковська Наталія Миколаївна,
згідно ПОВІДОМЛЕННЯ управління з питань державного
архітектурно-будівельного контролю м.Івано-Франківська
№ ІФ 141173000490 від 27.10.2017року.
с.Вовчинець, вул. Східна, 32

1.4.

частині житлового будинку, власником 1/2 якого є Бодруг
Катерина Василівна ( згідно свідоцтва про право власності) на
підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта
нерухомого майна :
с. Вовчинець, вул. Гайдея, 110

1.5.

частині житлового будинку , власником 1/2 якого є Бодруг
Оксана Богданівна (згідно Свідоцтва про право на спадщину за
заповітом) , на підставі Висновку щодо технічної можливості
поділу об'єкта нерухомого майна :
с.Вовчинець, вул. Гайдея, 110 А

1.6.

частині житлового будинку , власником якого є
Храбатин Марія Дмитрівна (згідно свідоцтва про право власності
72/100 домоволодіння ), на підставі Висновку щодо технічної
можливості поділу об'єкта нерухомого майна:
с.Вовчинець, вул. Новоселицька, 26

1.7.

частині житловго будинку, власником якого є Бережницький
Василь Ярославович ( згідно Договору Дарування на 28/100
домоволодіння), на підставі Висновку щодо технічної можливості
поділу об'єкта нерухомого майна:
с.Вовчинець, вул.Новоселицька, 26А

2. Присвоїти поштову адресу торгово - розважальному центру ( № 1 по
Ген. плану ), забудівником якого є ТзОВ «Європейський –ІФ»(згідно
Сертифікату про засвідчення відповідності закінченого будівництва
об'єкта, виданного Державною архітектурно-будівельною інспекцією
України 01.12.2017року, :
с.Вовчинець, вул.Симоненка, 11А
3. Звернення гр. Боднарчука Дмитра Івановича щодо дозволу на
встановлення об'єкта МАФ - відхилити, як таке , що не набрало
необхідної кількості голосів .

Сільський голова

Михайло Назар

