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Івано – Франківська міська Рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39
тел.8(03422)61631,тел.факс8(0342)786511

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ № 3
від 31.03.2016р

Присутні на засіданні:
Михайло Назар
Людмила Хлібкевич
Олександра Дуб'як
Петро Павлюк
Володимир Саврей
Володимир Фецич
Ігор Гайдей
Іван Гайдей
Іван Федорів
Антон Довгий
Іван Третяк
Василь Федорів
Богдан Сойчук
Василь Горальчук
Віта Руда
Олександра Шевчук
Наталя Шевчук
Світлана Перегінець
Відсутній (за поважних причин):

- сільський голова
- секретар сільської ради
- діловод сільської ради
- директор Вовчинецької ЗОШ
- депутат міської ради
- депутат міської ради
- приватний підприємець
- тимчасово не працює
- тимчасово не працює
- тимчасово не працює
- приватний підприємець
- ІФНТУНГ
- Прикарпаттяобленерго»
- тимчасово не працює
- юрист
- головний бухгалтер с/р
- начальник ВОС
- землевпорядник с/р
Микола Яцинович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Слухали: про укладення додаткової угоди до договору оренди землі
з ТзОВ «555-ІФ».
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Антон Довгий, Михайло Назар, Володимир Фецич
Вирішили: рішення виконкому № 13 додається.
ГОЛОСУВАЛИ : ЗА – 14 НЕ ГОЛОС -1 Рішення прийнято
2. Слухали: про перелік договорів, укладених у 2016 році.
Доповідала: Олександра Шевчук
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконкому № 14 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 15 (одноголосно)
Рішення прийнято
3. Слухали: про внесення змін до рішення виконкому № 11
від 28.02.2013р., щодо зміни поштових адрес
по вул. 2000річчя Різдва Христового.
Доповідала: Олександра Дуб’як
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконкому № 15 додається
ГОЛОСУВАЛИ : ЗА- 15 (одноголосно)
Рішення прийнято
4. Слухали: про закупівлю газу для установ, які перебувають в
комунальній власності громади села Вовчинець на 2016 рік.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Олександра Шевчук, Ігор Гайдей, Петро Павлюк,
Михайло Назар
Вирішили: рішення виконкому № 16 додається
ГОЛОСУВАЛИ : ЗА -15 (одноголосно)
Рішення прийнято
5. Слухали: про санітарний стан села.
Доповідала: Олександра Дуб’як
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконкому № 17 додається
ГОЛОСУВАЛИ : ЗА – 15 (одноголосно)
Рішення прийнято
6. Слухали: про заяви та звернення громадян
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар, Антон Довгий, Іван Третяк
Вирішили: рішення виконкому № 18 додається
ГОЛОСУВАЛИ : ЗА- 15 (одноголосно)
Рішення прийнято

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 31 березня 2016 р. № 13
Про про укладення додаткової угоди
до договору оренди землі з ТзОВ «555-ІФ».

Заслухавши та обговоривши звернення від ТзОВ « 555-ІФ» , керуючись
ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України,
виконавчий комітет сільської ради

вирішив:
1. Винести дане питання на розгляд чергової сесії сільської ради.
2. Рекомендувати сесії задовольнити звернення ТзОВ « 555-ІФ»,
дотримуючись «Положення про оренду на території с.Вовчинець» та:
- встановити відсоток сплати земельного податку в розмірі 5(п’ять )
відсотків, виключно на 2016 рік, тобто до 31.12.2016 року.
- врахувати, що розмір сплати земельного податку ТзОВ «555-ІФ» буде
більшим від рівня 2015 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядника
сільської ради.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 31 березня 2016 р. № 14
Про перелік договорів,
укладених у 2016 році.
Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера
сільської ради «про перелік договорів, укладених в 2016 році», виконавчий
комітет
вирішив:
1. Інформацію бухгалтера сільської ради Олександри Шевчук про
перелік договорів, укладених виконавчим комітетом у 2016р, взяти до
відома.
2. Затвердити укладені виконавчим комітетом сільської ради угоди на
виконання різного виду робіт згідно з додатком 1 даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на бухгалтера
сільської ради Олександру Шевчук.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 31 березня 2016 р. № 15
Про внесення змін до рішення
виконкому № 11 від 28.02.2013 р.
щодо змін поштових адрес
по вул. 2000-річчя Різдва Христового
В зв’язку з технічними причинами( з’єднання двох частин однієї вулиці
колишньої 24-Серпня і вул. 2000 річчя Різдва Христового в одну) у
відповідності до Генерального плану села Вовчинець, виконавчий комітет
сільської ради
вирішив:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету сільської ради № 11 від
28.0.2.2013р « Про зміну поштових адрес земельних ділянок по вул. 2000річчя Різдва Христового» та викласти його у новій редакції: Присвоїти
поштові адреси будинковолодінням, які розташовані на вул. 2000 річчя
Різдва Христового в с.Вовчинець наступним чиномправа сторона вулиці починаючи:
з № 2 на № 20,
№ 4 на № 24,
№ 6 на № 26,
№ 8 на № 28,
№ 10 на № 30,
№ 12 на № 32,
№ 14 на № 34,
№ 16 на № 36,
№ 18 на № 38.
- нумерацію ділянок правої сторони з № 2 по № 20 , та лівої сторони
залишити без змін.
Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 31.03.2016р № 16
Про закупівлю газу для установ,
які перебувають в комунальній власності
громади села Вовчинець на 2016р
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови «про
закупівлю газу для установ сільської ради на 2016 рік», виконавчий комітет
сільської ради
вирішив:
1. Комітету з конкурсних торгів провести процедуру закупівлі
природнього газу для установ, які перебувають в комунальній
власності громади села Вовчинець на 2016р.
2. Затвердити потребу природнього газу для установ сільської ради
на період жовтень-грудень 2016р.
3. Внести зміни до складу комітету з конкурсних торгів сільської
ради з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт
і послуг за кошти місцевого бюджету.
- Вивести із складу комітету з конкурсних торгів Каваку Н.М. в
зв’язку із зміною посадових обов’язків.
- Ввести до складу комітету з конкурсних торгів головного
бухгалтера виконкому сільської ради Шевчук О.С.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову.

Сільський голова

Михайло Назар

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 31 березня 2016 р. № 17
Про санітарний стан
території села
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про санітарний
стан території села, ознайомившись з актами « комісії з питань виявлення та
обліку безхазяйних відходів ” виконавчий комітет сільської ради

1.
2.
3.

4.
5.

6.

вирішив:
Визначити , що території вказані в актах комісії № 1 від 26.02.2016 та
№ 2-4 від 29.02.2016року є засміченими та потребують прибирання.
Провести загальну толоку з прибираннями території села – 9 квітня ,
16 квітня , 23 квітня.
Призначити відповідальними за проведення толоки в районах
засмічення:
Олександру Дуб’як –голову комісії з питань виявлення та обліку
безхазяйних відходів ” .
Василя Угренюка- голову земельної комісії сільської ради.
Олега Бойка- голову комісії з питань благоустрою та санітарного стану
села.
Любомира Григорука- депутата сільської ради.
Івана Федоріва- члена виконавчого комітету сільської ради.
Петра Павлюка- члена виконавчого комітету,
директора Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст..
Віту Руду- члена виконавчого комітету сільської ради.
Головному бухгалтеру профінансувати витрати, пов’язані з закупівлею
засобів, інвентаря , оплату техніки для прибирання.
Відповідальним особам забезпечити явку громадськості
( національна поліція, жителі села, учні ЗОШ, небайдужі громадяни,
Волонтери,студенти) для проведення толоки.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 31.03.2016р № 18
Про заяви та
звернення громадян

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради «про
заяви та звернення громадян» з різних питань, виконавчий комітет
Вовчинецької сільської ради

вирішив:

1. Дати дозвіл гр. Окрепкому Святославу Володимировичу на
газифікацію житлового будинку, що знаходиться на власній земельні ділянці
за адресою: с.Вовчинець, вул .Героїв УПА, 39.
1.1. Зобов’язати гр.Окрепкого С.В. виготовити проектно- технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.
2. Дати дозвіл на виготовлення технічних умов щодо підключення
житлових будинків до каналізаційного колектора та центрального
водопроводу:
- гр. Гуль Ростиславу Богдановичу, для підключеня житлового
будинку, що знаходиться в с.Вовчинець, на вул. 24 серпня 52«А»
- гр.Дерябіній Б.Б., для підключення житлового будинку, що
знаходиться в с.Вовчинець, на вул.Місячна, 24.

3. Дати дозвіл на встановлення літнього майданчика у весняно-осінній
період з 01.04.2016 по 01.12.2016 року , гр. Надорожньому Любомиру
Васильовичу, на вул.Симоненка, 31 , біля магазину «Тростянецький».
3.1. Облаштувати необхідні санітарно-побутові умови для дотримання
особистої гігієни, на місці літнього майданчика.
4. Відмовити у зверненні гр. Середюка Ярослава Романовича, з
проханням дозволу на ведення дрібно-роздрібної торгівлі на території
с.Вовчинець, у зв’язку з відсутністю нормативно-правового акту, який
регулює такі відносини.
5. Присвоїти поштову адресу житловим будинкам, що збудовані на
власних земельних ділянках :
5.1. новозбудованому житловому будинку, що знаходиться в
с.Вовчинець, забудівником якого є Витвицька Галина Миколаївна( згідно
Декларації про готовність об’єкта до експлуатації –копія додається):
с.Вовчинець, вул. Бандери, 18
5.2. частині житлового будинку, що знаходиться в с.Вовчинець, на
провул. Гайдея, згідно Свідоцтва на право 77/100 частки власності ( копія
додається), гр. Сторощук Наталії Іванівні:
с.Вовчинець, провулок Гайдея, 16 «А»

Сільський голова

Михайло Назар

