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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ № 6
від 30.06.2016р.

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

- сільський голова
- секретар сільської ради
- депутат міської ради
- депутат міської ради
- приватний підприємець
- діловод сільської ради
- тимчасово не працює
- член ВО «Свобода»
- тимчасово не працює
- ІФНТУНГ
- тимчасово не працює
- тимчасово не працює

Відсутні:
Петро Павлюк, Віта Руда, Іван Третяк, Богдан Сойчук

Порядок денний:
1. Слухали: про заяви та звернення громадян
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Володимир Фецич,Іван Федорів, Василь Федорів,
Михайло Назар, Ігор Гайдей.
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 29 додається
ГОЛОСУВАЛИ : ЗА- 12 (одноголосно) .

Рішення прийнято

2. Слухали: про заяви та звернення суб’єктів
підприємницької діяльності
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Іван Федорів, Володимир Фецич,Михайло Назар
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 30 додається
ГОЛОСУВАЛИ : ЗА – 12 (одноголосно) .

Рішення прийнято

3. Слухали: про співфінансування поточного ремонту автомобільної
дороги в с.Вовчинець.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Володимир Фецич, Ігор Гайдей,Іван Федорів
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 31 додається
ГОЛОСУВАЛИ : ЗА – 12 (одноголосно) .

Рішення прийнято

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 30 червня 2016р.

№ 29

Про заяви громадян

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради про
заяви та звернення громадян з різних питань, виконавчий комітет
Вовчинецької сільської ради
в и рі ш и в :
1. Присвоїти поштові адреси житловим будинкам, що побудовані на
власних земельних ділянках:
1.1.

новозбудованому житловому будинку , забудівником якого є
Романюк Надія Ігорівна (згідно декларації про готовність об’єкта
до експлуатації- копія додається):
с. Вовчинець, вул.Коновальця, 10 « А»

1.2.

індивідуальному новозбудованому житловому будинку,
забудівником якого є Тимків Павло Іванович
(згідно декларації про готовність об’єкта до експлуатаціїкопія додається):
с.Вовчинець, вул. Дебенка, 10 «А»

1.3. індивідуальному новозбудованому житловому будинку,
забудівником якого є Запаринюк Василь Ярославович
(згідно декларації про готовність об’єкта до експлуатації копія додається):
с.Вовчинець, вул. Дебенка, 10
1.4. індивідуальному житловому будинку, забудівником якого є
Царук Дмитро Миколайович(згідно декларації про готовність
об’єкта до експлуатації – копія додається):
с.Вовчинець, вул..Шевченка, 42 «А»
2. Дати дозвіл гр.Кіршаку Ігору Володимировичу на виготовлення
технічних умов для підключення лотка дрібно роздрібної торгівлі (
кавові напої, хот-доги) , що знаходиться за адресою: с.Вовчинець,
вул..Потічна, 1Д до електромережі.
2.1. Зобов’язати Кіршака І.В. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.
3. Дати дозвіл гр.. Перчик Марії Миколаїівні , на виготовлення
технічних умов для підключення житлового будинку за адресою
с.Вовчинець,вул.. Гайова, 4 до центрального водопроводу та
каналізаційного колектора.
Зобов’язати гр. Перчик М.М. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.
3.1. Дати дозвіл гр.. Копорх Катерині Миколаївні , на виготовлення
технічних умов для підключення домоволодіння за адресою
с.Вовчинець,вул..Берегова, 7 до каналізаційного колектора.
Зобов’язати гр. Копорх К.М. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.
4. Відмовити у зверненні підприємця Цюпака Тараса Ярославовича у
наданні дозволу на встановлення літнього майданчика( столиків з
парасольками), за адресою с.Вовчинець, вул..Симоненка, 33В.
Підстава: скарги жителів будинку 33В, по вул..Симоненка,
в с.Вовчинець.
5. Заяву ФОП Луканя Ігора Михайловича у наданні дозволу на
встановлення МАФів на озері с.Вовчинець , погодити частково:
Дати дозвіл на збір матеріалів для попереднього погодження
розміщення Малих Архітектурних Форм на території озера
в с.Вовчинець:
- План-схема з місцями розташування ( у відповідності до
генерального плану села)

- Розмір, кількість МАФів
- Візуалізація МАФів
- Довідка про містобудівні обґрунтування та обмеження
Зібрані документи подати на розгляд чергового засідання
виконавчого комітету Вовчинецької сільської ради, не пізніше 2-х
місяців.
Окрім того, на місцях планованого розташування МАФів скосити
траву, виготовити таблички з правилами поведінки, користування ,
укласти договір чи налагодити вивіз сміття з даної зони, придбати
вогнегасники, виконати та погодити всі протипожежні норми.
5.1. Остаточне рішення ухвалити після виконання ФОП Лукань І.М.
вищезазначених пунктів.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 30 червня 2016р.

№ 30

Про заяви та звернення
суб’єктів підприємницької діяльності

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради про
заяви та звернення суб’єктів підприємницької діяльності з різних питань,
виконавчий комітет Вовчинецької сільської ради
в и рі ш и в :
1. У зверненні АПФ «Злак» про використання провулку між
«парниками» та парканом ПрАТ Івано-Франківського
Племпідприємства для під’їзду до будівництва 7-ї черги будівельних
матеріалів та важкої техніки- відмовити.
Даний провулок вузький, передбачений для пішохідної зони,але не
для проїзду важкої техніки, габаритного транспорту.
2. Дати дозвіл ПП «Тріо-Буд» на проведення робіт по підведенню
комунікацій(води та каналізації) до багатоквартирного житлового
будинку , що будується за адресою: с.Вовчинець, вул..Потічна, 1.
2.1. Зобов’язати ПП “Тріо –Буд” відновити дорожнє покриття
(асфальт) , після завершення вищевказаних робіт.

Сільский голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 30 червня 2016р.

№ 31

про співфінансування ремонту
автомобільної дороги в с.Вовчинець

Заслухавши інформацію сільського голови про співфінансування
поточного ремонту автомобільної дороги Вовчинець-Узин в частині села
Вовчинець ( на відрізку сільська рада - міст), обговоривши її, виконавчий
комітет сільської ради
вирішив:
1. Сільському голові, Михайлу Назару, укласти договір про
співфінансування поточного ремонту автомобільної дороги № СО
91310 Вовчинець-Узин , в частині с.Вовчинець (на відрізку сільська
рада- міст) з філією Івано-Франківського ДЕУ ДП «Івано-Франківськ
Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».
2. Головному бухгалтеру сільської ради профінансувати витрати, згідно
пункту 1 даного рішення.
3. Роботи по ремонту виконати в найкоротший термін, але не пізніше 31
липня 2016 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова

Михайло Назар

