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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ № 7
від 28 липня 2016 року.
Присутні на засіданні:
Михайло Назар
Людмила Хлібкевич
Ігор Гайдей
Олександра Дуб’як
Іван Федорів
Микола Яцинович
Антон Довгий
Василь Федорів
Василь Горальчук
Іван Гайдей
Іван Третяк
Світлана Перегінець
Відсутні:

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

Петро Павлюк, Віта Руда, Володимир Фецич, Богдан Сойчук,
Володимир Саврей
Присутні на засіданні : Наталя Шевчук- начальник ВОС сільської ради
Світлана Перегінець- землевпорядник сільської ради
Ірина Руда – жителька села
Наталія Ношин –жителька села
Іван Рудий - житель села
Марія Ношин - жителька села

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Слухали: Про погодження технічної документації на реконструкцію
літньої кухні під житловий будинок.
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Іван Федорів, Михайло Назар, Антон Довгий,
Василь Федорів
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 32 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 10

УТРИМ -1

Рішення прийнято.

2. Слухали: про закупівлю жалюзів, постільної білизни, посуду в
дитячий садок с.Вовчинець.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Іван Федорів, Микола Яцинович,Наталя Шевчук
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 33 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 11 (одноголосно).

Рішення прийнято.

3. Слухали: про проект каналізаційного колектора по
вул..Гайова в с.Вовчинець.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Олександра Дуб’як, Антон Довгий
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 35 додається.
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА- 11 (одноголосно)

Рішення прийнято.

4. Слухали: про рішення міської ради (електронна черга в дит.садок)
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Микола Яцинович, Іван Федорів
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 36 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 11 (одноголосно)

Рішення прийнято.

5. Слухали: про заяви громадян
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Михайло Назар, Олександра Дуб’як
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 34 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 11(одноголосно)

Рішення прийнято.

6. Різне.
Слухали: про адміністративно-територіальну реформу,
про організацію безкоштовного харчування в школі для
дітей з багатодітний сімей с.Вовчинець.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Антон Довгий, Микола Яцинович, Василь Горальчук
Рішення не приймалося .
Засідання виконавчого комітету закрив сільський голова о 16:15 год.

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28 липня 2016 року. № 34
Про заяви громадян

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради про
заяви та звернення громадян з різних питань, виконавчий комітет
сільської ради
вирішив:
1. Присвоїти поштові адреси житловим будинкам, що побудовані на
власних земельних ділянках:
1.1. новозбудованому житловому будинку, забудівником якого є
Дутчак Алла Олександрівна (згідно декларації про готовність об’єкта
до експлуатації –копія додається):
с.Вовчинець,вул..Чумака, 10 «Б»

1.2.

новозбудованому житловому будинку, забудівником якого є
Лещишин Володимир Григорович(згідно декларації про
готовність об’єкта до експлуатації –копія додається):
с.Вовчинець,вул.. Чумака, 10 «А»

1.3.

новозбудованому житловому будинку, забудівником якого є
Веретко Віталій Олексійович(згідно декларації про готовність
об’єкта до експлуатації- копія додається):
с.Вовчинець, провулок Гайдея , 3 «А»

2. Дати дозвіл гр..Зорій Тетяні Миколаївні на електрифікацію житлового
будинку, що розташований на власній земельній ділянці в с.Вовчинець
на вул.С.Височана,45 «А».
Зобов’язати Зорій Т.М. виготовити проектно-технічну документацію та
погодити її в установленому порядку.
2.1.Дати дозвіл гр.. Тимчишину Сергію Петровичу та гр.. Поплавському
Роману Михайловичу на електрифікацію житлового будинку, що
знаходиться в с.Вовчинець, на вул..Вовчинецька, 25.
Зобов’язати Тимчишина С.П. та Поплавського Р.М виготовити проектнотехнічну документацію та погодити її в установленому порядку.
2.2. Дати дозвіл гр.. Калініченко Ользі Геннадіївні на виготовлення технічних
умов, щодо електрифікації житлового будинку за адресою : с.Вовчинець,
вул.. Чумака, 18 .( копія будівельного паспорту додається).
2.3. Дати дозвіл гр.. Погорєловій Наталії Володимирівні на виготовлення
технічних умов щодо електрифікації житлового будинку, що знаходиться на
земельній ділянці за адресою с.Вовчинець, вул..Чумака, 18 «А».
3 . Дати дозвіл гр..Тимчишину Сергію Петровичу та гр.. Поплавському
Роману Михайловичу на виготовлення технічних умов щодо підключення
двох житлових будинків , що знаходяться за адресою: с.Вовчинець,
вул..Вовчинецька, 25 , до центрального водопроводу та каналізаційного
колектора., тільки за умови збереження асфальтового покриття по
вул..Вовчинецька в с.Вовчинець.
Зобов’язати гр. Тимчишина С.П. та гр. Поплавського Р.М після
виготовлення технічної документації погодити її в установленому порядку.
3.1. Дати дозвіл гр. Погорєловій Наталії Володимирівні на виготовлення
технічної документації щодо підключення житлового будинку ,що
знаходиться в с.Вовчинець,вул..Чумака, 18 «А» до центрального
водопроводу та каналізаційного колектора.
3.2. Дати дозвіл гр..Калініченко Ользі Геннадіївні на виготовлення технічних
умов щодо підключення житлового будинку,який знаходиться в
с.Вовчинець,вул..Чумака, 18 до центрального водопроводу та каналізаційного колектора.

4. Дати дозвіл гр.Межиброцькому Василю Петровичу на газифікацію
житлового будинку в с.Вовчинець,вул.. Чумака , 40 , але тільки за умови
збереження ним в належному стані дорожнього покриття (асфальт) по
вул..Чумака в с.Вовчинець.
Зобов’язати Межиброцького В. П. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28 липня 2016 року. № 32
Про погодження технічної документації
на реконструкцію літньої кухні
під житловий будинок

Заслухавши та обговоривши інформацію землевпорядника сільської
ради « про погодження технічної документації без підпису суміжних
землекористувачів», заслухавши усіх осіб з обох сторін щодо
врегулювання даного конфлікту, керуючись ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України , виконавчий
комітет сільської ради
вирішив:
1. Погодити технічну документацію гр..Ірині Миколаївні Рудій на
реконструкцію літньої кухні під житловий будинок,за адресою
с.Вовчинець,вул.. Бугая, 56 без підпису суміжного
землекористувача, Наталії Ношин (вул..Бугая, 60)
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
землевпорядника сільської ради, Світлану Перегінець.
Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28 липня 2016 року. № 33
Про закупку жалюзів,
постільної білизни,
посуду в дитячий садок
с.Вовчинець.
Заслухавши інформацію сільського голови про необхідність закупки
для дитячого садка на території с.Вовчинець жалюзів, посуду та постільної
білизни,обговоривши її, керуючись ЗУ « Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет сільської ради
вирішив:
1. Закупити на дитячий садок с.Вовчинець віконні жалюзі, посуд та
постільну білизну в необхідній кількості.
2. Оплату здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету.
3. Головному бухгалтеру профінансувати витрати, згідно п.1 даного
рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову , Михайла Назара.

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28 липня 2016 року. № 36
Про рішення міської ради
(електронна черга в дитячий садок)
Заслухавши інформацію сільського голови, обговоривши рішення
міської ради № 190-6 від 08.07.2016р «Про порядок загальної міської
електронної реєстрації дітей до поступлення у дошкільні навчальні заклади
Івано-Франківської міської ради», керуючись ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет
вирішив:
1. Дитячий дошкільний заклад залишити на балансі с.Вовчинець.
2. Виконавчому комітетові, в місячний термін розробити «Положення
про дошкільний навчальний заклад с.Вовчинець».
3. Виконавчому комітетові розробити Статут комунального
дошкільного навчального закладу.
4. Затвердити «Положення» та Статут на засіданні чергової сільської
ради.
5. Контроль за виконанням залишаю за собою.
Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28 липня 2016 року. № 35
Про проект каналізаційного колектора
по вул.Гайовій в с.Вовчинець

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
«про проект каналізаційного колектора по вул..Гайовій в
с.Вовчинець» , керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Вовчинецької сільської ради
в и р і ш и в:
1. Відновити роботи про розробці проекту каналізаційного
колектора по вул..Гайовій, що в с.Вовчинець.
2. Після закінчення розробки проекту розпочати роботи по
будівництву каналізаційного колектора по вул..Гайовій в
с.Вовчинець.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова

Михайло Назар

