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Івано – Франківська міська Рада, с. Вовчинець , вул. Вовчинецька , 39
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Протокол № 5
від 26.05.2016р.
Присутні на засіданні:
Михайло Назар
Людмила Хлібкевич
Петро Павлюк
Володимир Фецич
Володимир Саврей
Ігор Гайдей
Олександра Дуб’як
Іван Федорів
Іван Третяк
Богдан Сойчук
Віта Руда

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

Запрошені на засідання:
Наталя Шевчук
Олександра Шевчук
Світлана Перегінець
Василь Галущак

- начальник ВОС сільської ради
- головний бухгалтер сільської ради
- землевпорядник сільської ради
- депутат сільської ради

Відсутні:
Микола Яцинович, Антон Довгий, Василь Горальчук,
Василь Федорів, Іван Гайде й.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Слухали: Про капітальний та поточний ремонт вулиць села.
Доповідав : Михайло Назар.
Виступили: Петро Павлюк, Володимир Фецич.
Вирішили: рішення виконкому № 20 додається.
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА- 10 . НЕ ГОЛОС- 1 ( Володимир Фецич спізнився)
Рішення прийнято .

2. Слухали: Про затвердження «Положення про матеріальну допомогу».
Доповідала: Олександра Шевчук
Виступили: Володимир Фецич, Михайло Назар
Вирішили: рішення виконкому № 21 додається .
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 10

УТРИМ- 1 .

Рішення прийнято.

3. Слухали: Про оплату періодичних видань пенсіонерам.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Олександра Шевчук, Віта Руда, Іван Федорів.
Вирішили: рішення виконкому № 22 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 11(одноголосно)

Рішення прийнято.

4. Слухали: Про організацію спорт-масових заходів .
Доповідав: Василь Галущак
Виступили: Михайло Назар.
Вирішили: рішення виконкому № 23 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 11 (одноголосно)

Рішення прийнято.

5. Слухали: Про роботу закладів культури.
Доповідала: Наталя Шевчук
Виступили: Михайло Назар,Іван Федорів
Вирішили: рішення виконкому № 24 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 11 (одноголосно)

Рішення прийнято.

6. Слухали: Про затвердження «Положення про дрібнороздрібну торгівлю
та надання послуг у сфері розваг на території с.Вовчинець.
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Володимир Фецич, Михайло Назар
Вирішили: рішення виконкому № 25 додається.
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 11 (одноголосно)

Рішення прийнято.

7. Слухали: Про заяви громадян.

Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконкому № 26 додається .
ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА – 9

НЕ ГОЛОС -2

Рішення прийнято.

8. Слухали: Про зовнішнє освітлення масиву Мельника.

Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Іван Федорів,Володимир Фецич
Вирішили: рішення виконкому № 27 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 10

Не ГОЛОС -1

Рішення прийнято.

9. Слухали: Про організацію безпеки руху в с.Вовчинець.

Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Іван Федорів, Василь Галущак, Петро Павлюк
Вирішили: рішення виконкому № 28 додається
10. Різне.

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 26 травня 2016р № 20

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови «про
капітальний ремонт вулиць села» , керуючись ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні» , виконавчий комітет
в и р і ш и в:
1. Інформацію сільського голови взяти до відома.
2. В першому півріччі 2016 року закінчити ремонт вулиці 2000-річчя
Різдва Христового, в с.Вовчинець.
3. Сільському голові вирішити питання ремонту дороги загального
користування місцевого значення (від центру села до моста) з
«Облавтодором».
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 26 травня 2016р № 21

Про затвердження Положення про
порядок надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам
за їх особистими зверненнями до органів
місцевого самоврядування с.Вовчинець,
які опинилися в складних життєвих обставинах.
Керуючись пунктом «а» 1 статті 34 ,пунктом 6 статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» для реалізації Програми
матеріальної підтримки громадян, виконавчий комітет Вовчинецької
сільської ради
вирішив:
1. Затвердити Положення про надання грошової допомоги громадянам за
їх особистими зверненнями до органів місцевого самоврядування
с.Вовчинець (додається).
2. Затвердити склад комісії по наданню грошової допомоги громадянам
с.Вовчинець(додається).
3. Головному бухгалтеру надання грошової допомоги здійснювати
відповідно до Положення про надання грошової допомоги громадянам
за їх особистими зверненнями до органів місцевого самоврядування
с.Вовчинець.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову, Назара М.М.

Сільський голова

Михайло Назар

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 26 травня 2016р № 22
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
друге півріччя 2016 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

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 26 травня 2016р № 23

Про організацію спорт-масових
заходів в с.Вовчинець

Заслухавши та обговоривши інформацію Василя Галущака про організацію
спорт-масових заходів в с.Вовчинець, виконавчий комітет Вовчинецької
сільської ради
вирішив:

1. Інформацію голови комісії з питань фізичного виховання та спорту
Василя Галущака, взяти до відома.
2. Депутатській комісії з питань фізичного виховання та спорту відновити
співпрацю з колективом Вовчинецької ЗОШ.
3. Відмітити незадовільну роботу вчителя фізичної культури
Вовчинецької ЗОШ, в прийнятті участі в спорт-масових заходах на
території с.Вовчинець.
4. Звернути увагу забудівників, при будівництві нових закладів –
спортивні споруди мають мати місце.
5. Уповноважити Івана Богдановича Федоріва для розробки програми
підтримки фізичного виховання та спорту на території с.Вовчинець.
6. На черговому засіданні виконавчого комітету І.Б.Федоріву доповісти
про виконану роботу.

Сільський голова

Михайло Назар

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 26 травня 2016р № 24

Про роботу закладів культури
в с.Вовчинець

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Будинку Культури,
Наталії Шевчук, виконавчий комітет
вирішив:

1. Інформацію Наталії Шевчук, про роботу закладів культури, взяти до
відома.
2. Головному бухгалтеру профінансувати придбання музичних
інструментів та звукового обладнання для Будинку Культури
с.Вовчинець, в межах Програми підтримки.
3. Дати оцінку роботі Будинку Культури с.Вовчинець- «відмінно».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Наталію Шевчук.

Сільський голова

Михайло Назар

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 26.05.2016р № 25
Про затвердження «Положення про
дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг
у сфері розваг на території с.Вовчинець».

Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 року
«Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил
торговельного обслуговування населення», наказу МЗЕЗторгу України від
08.07.96р. № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної
торговельної мережі», з метою впорядкування дрібнороздрібної торгівлі в
селі, дотримання її правил виконавчий комітет сільської ради

в и р і ш и в:
1. Затвердити в цілому «Положення про дрібнороздрібну торгівлю та
надання послуг у сфері розваг на території с.Вовчинець»,згідно з
додатком.
2. Положення про дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг у сфері
розваг на території с.Вовчинець , винести на затвердження чергової
сесії сільської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
сільської ради.

Сільський голова

Михайло Назар

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 26 травня 2016р № 26

Про заяви 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 на електрифікацію житлового будинку, що знаходиться на
власній земельній ділянці в с.Вовчинець, вул. Г. Соколовської , 8
забудівником якого є гр.Макота Володимир Іванович.
1.1. Зобов’язати гр.Макоту В.І. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в у становленому порядку.
2. Дати дозвіл на газифікацію житлових будинків, побудованих на
власній земельній ділянці:
2.1. гр. Макоті Володимиру Івановичу, забудівнику житлового будинку
на вул.Г.Соколовської ,8 в с.Вовчинець.
2.2. гр. Кобрин Богдані Богданівні, забудівнику житлового будинку на
вул. Вовчинецька, 10 «Г», в с.Вовчинець.
2.3. Зобов’язати гр.Кобрин Б.Б та гр. Макоту В.І. виготовити проектнотехнічну документацію та погодити її в установленому порядку.

3. Дати дозвіл на підключення житлового будинку , що побудований на
власній земельній ділянці в с.Вовчинець, вул. Вовчинецька, 10 «Г»,
забудівником якого є гр.Кобрин Богдана Богданівна, до центрального
водопроводу та каналізаційного колектора.
4. Присвоїти поштову адресу житловому будинку, що збудований на
власній земельній ділянці, в с.Вовчинець, вул. Мельника, забудівником
якого є гр.Проців Михайло Дмитрович( згідно Декларації про
готовність об’єкта до експлуатації- копія додається ):
с.Вовчинець, вул.Мельника, 33
4.1. Присвоїти поштову адресу Торговому комплексу , що побудований
на власній земельній ділянці в с.Вовчинець, на вул. С. Бандери,
забудівником якого є Черниш Володимир Васильович ((згідно декларації
про готовність об’єкта до експлуатації-копія додається):
с.Вовчинець, вул.С.Бандери, 1 «А» .
5. Дати дозвіл Обслуговуючому кооперативу «Житловий кооператив
«Європейський» , (замовник будівництва багатоповерхового житлового
будинку в с.Вовчинець на вул.Європейській), на безкоштовну передачу на
баланс ПАТ «Прикарпаттяобленерго», ДП «Міськсвітло» інженерних мереж.
6. Заяву Ігора Богдановича Федоріва про демонтаж самовільно
встановлених обмежувачів руху, та про вирізання посередині «лежачих
поліцейських» каналу, задовільнити частково. А саме:
- у проханні демонтувати самовільно встановлені обмежувачів рухупогодитися.
- у проханні вирізати посередині обмежувачів руху канали- відмовити.
6.1. Виконавчому комітетові сільської ради підготувати припис особам,
що самовільно встановили обмежувачі руху, та зобов’язати їх демонтувати
обмежувачі за свій кошт.
6.2. Дати доручення депутату сільської ради, Любомиру Григоруку,
залагодити цю ж ситуацію на вулиці С.Бандери в с.Вовчинець.
Прохання мешканців багатоквартирного будинку по
вул.Вовчинецька , 2 «А» про допомогу в облаштуванні дороги
в.Місячна в с.Вовчинець( надання безоплатно 30т. щебеню) –
задовільнити.
7.1. Володимиру Фецичу-члену виконавчого комітету Вовчинецької
сільської ради - посприяти в питанні організації доставки .
7.

8. На лист-звернення мешканців багатоквартирного будинку по
вул..Вовчинецькій, 2 «А» про облаштування майданчика для ТПВ –
дати згоду.
8.1. Виконавчому комітету Вовчинецької сільської ради знайти
можливість для перенесення майданчика з закритого подвір’я ОСББ
«ЗГОДА-ІФ» на іншу вулицю села Вовчинець.

9. Дозволити порізку аварійних дерев(три тополі), що знаходяться за
адресою: с.Вовчинець, пров.Підлузький, 13.
Підстава: звернення гр.Думінського Володимира Михайловича.
9.1. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

Михайло Назар

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 26 травня 2016р № 27

Про зовнішнє освітлення
масиву Мельника.

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про зовнішнє
освітлення вулиць села Вовчинець, виконавчий комітет Вовчинецької
сільської ради
в и р і ш и в:

1. Інформацію сільського голови прийняти до відома.
2. Погодити проектні пропозиції зовнішнього освітлення масиву
Мельника в цілому ( план- схема додається).
3. 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 26 травня 2016р № 28
Про організацію безпеки руху
в с. Вовчинець

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про безпеку
руху на території с.Вовчинець, виконавчий комітет Вовчинецької сільської
ради
вирішив:
1. Сільському голові замовити розробку проекту організації руху на
території с.Вовчинець.
2. Головному бухгалтеру профінансувати витрати,згідно п.1 даного
рішення.
3. Після затвердження проекту приступити до його реалізації.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток №2
до рішення виконавчого комітету
Вовчинецької сільської ради
Від 26 травня 2016 року № 21
Склад
комісії по наданню одноразової матеріальної допомоги
громадянам с.Вовчинець
- Голова комісії -Місюк Оксана Василівна- депутат сільської
ради,голова комісії «З питань планування та бюджету».
- Галько Петро Михайлович- депутат сільської ради, член комісії
«З питань планування та бюджету».
- Романів Олег Климович- депутат сільської ради, член комісії
«З питань планування та бюджету».
- Шевчук Олександра Степанівна- головний бухгалтер сільської ради,
член комісії « З питань планування та бюджету».
- Витвицька Надія Остапівна- депутат сільської ради, член комісії
«З питань охорони здоров’я, материнства дитинства».
- Грабко Марія Володимирівна- депутат сільської ради, член комісії
« З питань охорони здоров’я, материнства дитинства».
- Парипа Надія Михайлівна- депутат сільської ради, член комісії
« З питань охорони здоров’я, материнства дитинства».
- Руда Віта Ярославівна - член виконавчого комітету Вовчинецької
сільської ради.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

