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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ № 8
від 30 серпня 2016 року.

Присутні на засіданні:
Михайло Назар
Людмила Хлібкевич
Ігор Гайдей
Олександра Дуб’як
Іван Федорів
Василь Федорів
Іван Третяк
Володимир Саврей
Володимир Фецич
Богдан Сойчук

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

Відсутні:
Петро Павлюк, Віта Руда, Микола Яцинович, Іван Гайдей, Антон
Довгий, Василь Горальчук
Присутні на засіданні : Олександра Шевчук - головний бухгалтер
сільської ради
Почалося засідання о 14 год 20 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Слухали : про звіт виконання сільського бюджету за

перше півріччя 2016 року.
Доповідала: Олександра Шевчук
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 37 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 10 (одноголосно)

Рішення прийнято.

2. Слухали: про затвердження розрахунку тарифів на комунальні послуги

для жителів багатоквартирного житлового будинку за адресою:
пров. Ключний, 7
Доповідав: Михайло Назар.
Виступили: Володимир Фецич, Іван Федорів
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 38 додається
ГОЛОСУВАЛИ : ЗА- 10 (одноголосно)
3. Слухали: про заяви громадян.
Доповідала: Людмила Хлібкевич
Виступили: Олександра Дуб’як, Михайло Назар
Вирішили: рішення виконавчого комітету № 39 додається
ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА- 10 (одноголосно)

Рішення прийнято.

4. Слухали: про затвердження особового складу допорогового комітету та
затвердження Положення про здійснення допорогових закупівель
товарів, робіт та послуг Вовчинецькою сільською радою у системі
електронних державних закупівель ProZorro.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Володимир Фецич, Іван Федорів
Вирішили: рішення сільської ради № 39/1 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-10 (одноголосно)

Рішення прийнято.

5. Різне.
В «Різному» обговорювали питання здачі в експлуатацію та відкриття
для сільських дітей Дитячого Дошкільного Закладу (ДНЗ) в
с.Вовчинець. Сільський голова довів до відома членів виконкому про хід
будівництва садка на цей момент. Говорили про нормативно-правові акти,
які потрібно затвердити,погодити до відкриття закладу, про штатний

розпис, про комунальне майно садка, про завідуючого. Також зачепили
питання черги в наш садок. Допоки немає офіційного сайту сільської
ради( в роботі), формування черги в садок буде проводитися у
відповідності до «Положення про ДНЗ» .
Рішення з обговорюваних питань не приймалося.
Закрив засідання виконавчого комітету сільський голова о 16: 00

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 30 серпня 2016 року. № 38
про затвердження розрахунку тарифів
на комунальні послуги
для жителів багатоквартирного житлового будинку
за адресою: пров.Ключний, 7
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
звернення ПП «ГАЛ-КОМФОРТ» з проханням затвердження тарифів на
комунальні послуги для жителів багатоквартирного житлового будинку , що
в с.Вовчинець, провулок Ключний, 7, керуючись ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні» , виконавчий комітет сільської ради
в и р і ш и в:
1. Питання затвердження тарифів відкласти на доопрацювання.
2. Виконавчому комітетові направити запрошення головам ОСББ та
приватних ЖЕО, що працюють на території с.Вовчинець, на
засідання виконавчого комітету.
3. Чергове засідання виконавчого комітету з даного питання провести у
першій половині вересня 2016р.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
сільської ради.
Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 30 серпня 2016 року. № 39
про заяви громадян

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради про заяви та
звернення громадян з різних питань, обговоривши її, керуючись
Конституцією України, ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет сільської ради
в и р і ш и в:
1. Дати дозвіл гр..Сидоруку Володимиру Ярославовичу на газифікацію
новозбудованого житлового будинку , що знаходиться на власній
земельній ділянці в садовому товаристві «Каскад» за адресою:
с.Вовчинець, провулок Зелений, 6, за умови письмової згоди
Хабайлюка В.Д. (члена садового товариства «Каскад».)
1.1. Зобов’язати Сидорука В.Я. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.
2. Дати дозвіл гр..Білінській Галині Дмитрівні на електрифікацію
новозбудованого житлового будинку,що знаходиться в с.Вовчинець,
вул. Лісова, 75
2.2. Зобов’язати Білінську Г.Д. виготовити проектно-технічну
документацію та погодити її в установленому порядку.

3. Присвоїти поштові адреси житловим будинкам, що побудовані на
власних земельних ділянках:
3.1. новозбудованому індивідуальному житловому будинку,
забудівником якого є гр..Іванків Михайло Петрович (згідно
Декларації про готовність об’єкта до експлуатації -копія
додається):
с.Вовчинець, вул. Мельника, 42
3.2.

частині домоволодіння, власником якого є Магас Володимир
Ярославович (згідно Свідоцтва про право власності частини
домоволодіння), на підставі Висновку ТзОВ « Прикарпатське
бюро інвентаризації земель та нерухомості» про технічну
можливість поділу домоволодіння:
с.Вовчинець, провулок Підгірний, 8/1

3.3.

частині домоволодіння , власником якого є Магас Ганна
Олексіївна (згідно Свідоцтва про право власності частини
домоволодіння), на підставі Висновку ТзОВ « Прикарпатське
бюро інвентаризації земель та нерухомості» про технічну
можливість поділу домоволодіння:
с.Вовчинець, провулок Підгірний, 8/2

Сільський голова

Михайло Назар
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 30 серпня 2016 року. № 39 /1
Про затвердження Положення про здійснення
допорогових закупівель товарів, робіт та послуг
Вовчинецькою сільською радою у системі електронних
державних закупівель ProZorro
Керуючись Законом України від 25.12.2015 року № 922-VII «Про
публічні закупівлі» ( зі змінами), виконавчий комітет
вирішив:
1. Затвердити склад допорогового комітету здійснення допорогових
закупівель товарів, робіт і послуг Вовчинецькою сільською радою у
системі електронних державних закупівель ProZorro ( додаток №1).
2. Затвердити Положення про здійснення допорогових закупівель
товарів, робіт і послуг Вовчинецькою сільською радою у системі
електронних державних закупівель ProZorro (додаток №2).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

Михайло Назар

