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

ПРОТОКОЛ
8-ї сесії сільської ради
7-го демократичного скликання

Від 23 грудня 2016 р.

Початок: 14:22
Закінчення:

17:50
Присутні на засіданні:
сільський голова
депутати сільської ради
Відсутні депутати:

- Михайло Назар
- 17 чоловік

Дмитро Галько, Наталя Якубенко, Олег Бойко,
Ольга Дебенко, Анатолій Майструк

Запрошені на засідання:
Землевпорядник с/р
Діловод с/р
Член виконавчого комітету

- Світлана Перегінець
- Олександра Дуб’як
- Іван Федорів

8-му сесію сільської ради відкрив та вів сільський голова Михайло Назар на
підставі статей 42 і 46 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Звучить Гімн України.

Пропонується порядок денний :
•
•
•
•

Про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2016року.
Про уточнення бюджету сільської ради за 2016 рік.
Про бюджет сільської ради на 2017 рік.
Про затвердження структури органів виконавчої влади , загальної
чисельності апарату влади та її виконавчих органів.
• Про затвердження загальної чисельності працівників будинку культури
с.Вовчинець.
• Про надбавку до заробітної плати та преміювання сільського голови.
• Про затвердження штатного розпису КДНЗ №1 «Ластів’ятко” в
с. Вовчинець.
8. Про звільнення від сплати земельного податку в с.Вовчинець.
9. Про заяви та звернення СПД.
10. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам.
10.1. Про пропозиції щодо внесення змін до Генерального плану села
10.2. Про розробку детального плану території в межах вулиць
Лісова-Вовчинецькі гори
10.3. Про затвердження ДПТ в межах вулиці Патріарха Володимира
в с.Вовчинець
10.4. Про затвердження ДПТ в межах вулиць Лісова-Мельника
в с.Вовчинець
11. Про заяви та звернення громадян.
12. Про продаж земельної ділянки ТзОВ «555-ІФ».
13. Про результати діяльності Івано-Франківської місцевої прокуратури
за 10 місяців 2016 року.
14. Різне
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 16 ПРОТИ-0 УТРИМ-0
НЕ ГОЛОС-1 (спізнився Володимир Витвицький).
Після проголосованого порядку денного Сергій Назар оголосив про конфлікт
інтересів стосовно питання № 6 порядку денного та заявив про те, що участі
в голосуванні даного питання не братиме (з внесенням до протоколу).
• Слухали: Про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2016 року
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар
Вирішили : рішення сільської ради № 8-1/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 17 (одноголосно)
Рішення прийнято.

• Слухали: Про уточнення бюджету сільської ради за 2016 рік.
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар ,Ярослав Жовтуля
Вирішили: рішення сільської ради № 8-2/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 16
НЕ ГОЛОС-1 (Наталя Шевчук- вийшла)
Рішення прийнято.

• Слухали: Про бюджет сільської ради на 2017 рік.
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Оксана Місюк, Михайло Назар, Іван Устинський,
Ігор Білінський, Наталя Шевчук.
Вирішили: рішення сільської ради № 8-3/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 16
Рішення прийнято.

НЕ ГОЛОС- 1

•

Слухали: Про затвердження структури органів виконавчої влади ,
загальної чисельності апарату влади та її виконавчих
органів.
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Михайло Назар, Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 8-4/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-16 ПРОТИ-0 УТРИМ-0
Рішення прийнято.
•

Слухали: Про затвердження загальної чисельності працівників
будинку культури с.Вовчинець.
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 8-5/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 16 ПРОТИ-0
Рішення прийнято.

УТРИМ-0

•

Слухали: Про надбавку до заробітної плати та преміювання
сільського голови.
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Наталя Шевчук, Оксана Місюк
Вирішили: рішення сільської ради № 8-6/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-14

ПРОТИ-0

УТРИМ-2

НЕ ГОЛОС-2
( Сергій Назар,
Михайло Назар)

Рішення прийнято.
•

Слухали: Про затвердження штатного розпису КДНЗ №1
«Ластів’ятко” в с. Вовчинець.
Доповідала: Тетяна Кіршак
Виступили: Надія Парипа, Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 8-7/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-18 (одноголосно)
Рішення прийнято.

•

Слухали: Про надання пільг зі сплати земельного податку
в с.Вовчинець.
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Іван Устинський,
Михайло Назар, Любомир Григорук
Вирішили: рішення сільської ради № 8-8/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 18 (одноголосно)
Рішення прийнято.
• Слухали: Про заяви та звернення СПД
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Михайло Назар, Василь Угренюк
Вирішили: рішення сільської ради № 8-9/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 17 ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС-1
(Любомир Григорук)
Рішення прийнято.
•
Слухали: Про передачу у власність земельних ділянок громадянам
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Михайло Назар , Василь Угренюк
Вирішили: рішення сільської ради № 8-10/2016 додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
Про затвердження проектів відведення та технічних документацій
ЗА-18 ПРОТИ-0 УТРИМ-0
НЕ ГОЛОС-0
Про затвердження проектів відведення без підписів суміжника
ЗА- 18 ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС-0
Про надання дозволу на виготовлення проектів відведення ,
технічних документацій
ЗА- 17 ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС-1
Про погодження проекту ДПТ гр..Шуляр
ЗА- 18 ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС-0

Про затвердження ДПТ гр..Печіль Г.В., Печіль В.В.
ЗА- 14
ПРОТИ- 1 УТРИМ-3 НЕ ГОЛОС-0
Про внесення змін до генерального плану села, зміна цільового
призначення земельної ділянки, громадянам згідно переліку.
ЗА- 16
ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС-1
10.1. Слухали: про пропозиції щодо внесення змін до
Генерального плану села.
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк
Вирішили: рішення сільської ради № 8-10-1/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 16 ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС-1
Рішення прийнято.

10.2. Слухали: про розробку детального плану території в межах
вулиць Лісової- Вовчинецькі гори
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк
Вирішили: рішення сільської ради № 8-10-2/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-16 ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС-0
Рішення прийнято.
10.3. Слухали: про затвердження ДПТ в межах вулиці
Патріарха Володимира.
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 8-10-3/ 2016 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 16 ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС-0
Рішення прийнято.
10.4. Слухали: про затвердження ДПТ в межах вулиць
Лісова- Мельника в с.Вовчинець.
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Василь Угренюк, Михайло Назар
Вирішили: рішення сільської ради № 8-10-4/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 16 ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС-0
Рішення прийнято.
• Слухали: про заяви та звернення громадян
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Людмила Хлібкевич, Василь Угренюк, Іван Устинський

Вирішили: рішення сільської ради № 8-11/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: про зняття з обліку та зарахування на облік земельної
ділянки
Пилипонько С.М- погодити
Пилипонько Т.А.- відмовити
ЗА- 16 ПРОТИ-0 УТРИМ-2 НЕ ГОЛОС-0
Рішення прийнято.
Бурмей М.Т- відмовити,рекомендувати звернутися до суду для розподілу
земельної ділянки в натурі
ЗА- 17 ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС-1
Рішення прийнято.
Про зняття з обліку та зарахування на облік земельних ділянок
ЗА- 18 ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС-0
Рішення прийнято.
Козарик Я. О. про долучення частини площі земельної ділянки
( збільшення) з 0,10га на 0,25 га (згідно свідчення свідків) в урочищі «ГОРА» відкласти до вивчення.

ЗА- 18 ПРОТИ- 0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС-0
Рішення прийнято.
• Слухали: про продаж земельної ділянки ТзОВ «555-ІФ»
Доповідала: Світлана Перегінець
Виступили: Михайло Назар, Василь Угренюк
Вирішили: рішення сільської ради № 8-12/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 15 ПРОТИ-0
Рішення прийнято.

УТРИМ-1 НЕ ГОЛОС-2

•

Слухали: про результати діяльності місцевої прокуратури за 10
місяців 2016 року.
Доповідав: Михайло Назар
Виступили: Іван Устинський
Вирішили: рішення сільської ради № 8-13/2016 додається
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 16 ПРОТИ-0 УТРИМ-0 НЕ ГОЛОС-2
Рішення прийнято.
•
Слухали: різне
Наталя Шевчук оголосила про благодійну акцію «Різдвяні вареники для
бійців АТО». Акція відбудеться в Будинку Культури села Вовчинець, про
дату буде повідомлено згодом. Всі бажаючі можуть взяти участь, принести з
собою засоби, продукти для приготування великої кількості вареників.
Приготовлені вареники будуть передані волонтерам для відправки на Схід.

Сільський голова

Михайло Назар

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ
Від 23 грудня 2016 року
№ 8-1/2016

8-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання

Про виконання бюджету
сільської ради за 9 місяців 2016 р.
Загальна сума надходжень сільського бюджету за 9 місяців 2016 року склала
13 390 930,90 грн. при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін
9 200 000,00грн. Виконання до затвердженої суми на рік із врахуванням змін
склало 145,6% відсотка, а саме:
- Доходів загального фонду за 9 місяців 2016 року надійшло 8 781 242,70
грн. в тому числі субвенція з міського бюджету на утримання будинку
культури с.Вовчинець 93 700,00грн. Виконання за 2016 рік забезпечено до
затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 274,4%.

- Доходів спеціального фонду за 9 місяців 2016 року надійшло 4 609 688,30
грн., виконання забезпечено до затвердженої суми на рік із врахуванням
змін на 76,8%.
Сільський бюджет видатків за 9 місяців 2016 року виконано:
•
видатків загального фонду виконання забезпечено до затвердженої суми
на рік із врахуванням змін на 55,44%, затверджено на рік із врахуванням
змін 3 943 000,00грн ., використано 2 186 116,10 грн.;
•
видатки спеціального фонду виконання забезпечено до затвердженої
суми на рік із врахуванням змін на 54,6%, затверджено на рік із
врахуванням змін 14 100 525,60 грн., використано 7 697 967,72 грн.
Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера про виконання
бюджету сільської ради за 9 місяців 2016р. сільська рада
вирішила:
Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2016р. згідно з
додатками 1, 2.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2016 року
№ 8-2/2016

8-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання

Про уточнення бюджету
сільської ради за 2016р.
Відповідно до п.23 ст.26, 41 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію
бухгалтера про уточнення бюджету сільської ради з погодженням постійної
комісії з питань планування та аналізу бюджету, сільська рада
вирішила:
1. Спрямувати частину вільного залишку коштів, що утворився станом
на 01.01.2016р. по загальному фонду сільського бюджету в сумі
313 000,00 грн. на збільшення загального обсягу видатків спеціального
фонду сільського бюджету за рахунок коштів, що передаються із
загального фонду до спеціального фонду, а саме по КФКВ 100203
«Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших
об’єктів» на технічний нагляд вул.Богуна, Приозерна, Героїв УПА,
експертизу проекту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття
вул.Патріарха Володимира» та на капітальний ремонт вул.Героїв УПА.
1.2. Збільшити дефіцит загального фонду на суму 313 000,00 грн.
джерелом покриття якого визначити частину залишку коштів, що
утворився станом на 01.01.2016р. по загальному фонду сільського
бюджету.
1.3. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі
313 000,00 грн. напрямком спрямування якого визначити передачу
коштів з загального фонду бюджету до спеціального фонду сільського
бюджету.
1.4. Збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі
313 000,00 грн., напрямком спрямування якого визначити передачу
коштів з загального фонду бюджету до спеціального фонду сільського
бюджету.
2. Спрямувати частину вільного залишку коштів, що утворився станом

•
•

на 01.01.2016р. по загальному фонду сільського бюджету в сумі
600 000,00 грн. на збільшення загального обсягу видатків загального
фонду сільського бюджету, а саме по КФКВ 010116 «Органи місцевого
самоврядування» КЕКВ 2274 «Оплата природнього газу»
2.1. Збільшити дефіцит загального фонду сільського бюджету на суму
600 000,00 грн. джерелом покриття якого визначити частину залишку
коштів, що утворився станом на 01.01.2016р. по загальному фонду
сільського бюджету.
3. Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського
бюджету по КФКВ 091103 «Соціальні програми і заходи державних
органів у справах молоді», а саме, зменшивши бюджетні призначення на
суму 63 000,00 грн. по:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» –
31 000,00грн.;
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»– 32 000,00грн.;
3.1.Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського
бюджету, а саме збільшити бюджетні призначення по КФКВ 010116
«Органи місцевого самоврядування» на суму 63 000,00 грн. по:
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 25 000,00 грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 15 000,00 грн.;
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 23 000,00 грн.
4. Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського
бюджету по КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» зменшивши
бюджетні призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та
інвентар» в сумі 50 000,00 грн., і відповідно збільшити загальний обсяг
видатків спеціального фонду сільського бюджету за рахунок коштів,
що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету
розвитку) сільського бюджету, а саме по КФК 130102 «Проведення
навчально-тренувальних зборів і змагань» КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 50 000,00
грн.
4.1. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі
50 000,00грн., напрямком спрямування визначити передачу коштів із
загального до спеціального фонду (бюджету розвитку), і відповідно
збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету (бюджету
розвитку) в сумі 50 000,00грн.джерелом покриття якого визначити
передачу коштів з загального до спеціального фонду (бюджету
розвитку).
5. Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського
бюджету по КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» зменшивши
бюджетні призначення по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізаціі
державних (регіональних )програм ,не віднесені до заходів розвитку» в
сумі 50 000,00 грн., і відповідно збільшити загальний обсяг видатків
загального фонду сільського бюджету по КФКВ 010116 «Органи
місцевого
самоврядування »
КЕКВ
2
2
1
0
«Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» в сумі 50 000,00 грн.

6. Внести зміни до розпису видатків загального фонду сільського
бюджету по КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»
зменшивши бюджетні призначення по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в
сумі 6 100,00 грн., і відповідно збільшити загальний обсяг видатків
загального фонду сільського бюджету по КФКВ 010116 «Органи
місцевого самоврядування» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»
в сумі 6 100,00 грн.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ
Від 23 грудня 2016 року
№ 8-3/2016

8-ї сесії сільської ради
7-го дем.скликання

Про сільський бюджет
на 2017 рік

Відповідно до п.23 ст. 26,ст.28, ст.42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», вимог ст.76 Бюджетного Кодексу України,
сільська рада
в и р і ш и л а:
1.Визначити на 2017 рік:
- доходи сільського бюджету у сумі 14 208 800,00 грн. Доходи загального
фонду сільського бюджету визначити в сумі 8 208 800,00 грн, у тому числі
субвенція з міського бюджету на утримання сільських будинків культури,
клубів та інших клубних закладів в сумі 144 400,00 грн.,утримання дошкільної
освіти в сумі 1 513 600,00 грн. та доходи спеціального фонду бюджету
розвитку сільського бюджету в сумі 6 000 000,00 грн. згідно з додатком 1 до
цього рішення;
- видатки сільського бюджету у сумі 14 208 800,00 грн., в тому числі
видатки загального фонду сільського бюджету 8 208 800,00 грн., видатки
спеціального фонду сільського бюджету 6 000 000,00 грн. згідно з додатком 3

до цього рішення;
2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського
бюджету на 2017 рік в сумі 500 гривень.
3. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду
сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ ;
- нарахування на заробітну плату ;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;
- соціальне забезпечення ;
4. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2017
рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу
України, а також субвенції з інших місцевих бюджетів.
5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського
бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1
Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих
бюджетів.
Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з
іншої частини бюджету.
6. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до
цього рішення.
7. Сільській раді під час укладання угод (договорів, контрактів) щодо
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти обов’язково передбачати
однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за
невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
8. Дати дозвіл виконавчому комітету сільської ради здійснювати на
конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського
бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця
бюджетного періоду. Надати право сільському голові за рішенням конкурсної
комісії підписувати договір депозиту з подальшим поверненням таких коштів
до кінця поточного року ( п.8 ст.16 Бюджетного кодексу ).
9. Надати дозвіл керівнику фінансового органу (сільському голові) на
отримання короткотермінових позичок в Головному управлінні Державної
казначейської служби для покриття тимчасових касових розривів, що можуть
виникати під час виконання загального фонду сільського бюджету, в частині
фінансування захищених статей видатків.
10. У процесі виконання сільського бюджету надати право керівнику
фінансового органу (сільському голові) сільської ради за погодженням із
постійною комісією з питань планування, фінансів, цін та бюджету
здійснювати перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями в розрізі
економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень
окремо по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету.
11. За погодженням із постійною комісією з питань планування, фінансів, цін
та бюджету здійснювати:
- перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними призначеннями у межах
загального обсягу бюджету збільшення бюджетних призначень на видатки

споживання окремо по загальному та спеціальному фондах;
- перерозподіл видатків по об’єктах виробничого та невиробничого
призначення бюджету розвитку спеціального фонду сільського бюджету в
межах кошторисних призначень з подальшим затвердженням на сесії сільської
ради.
- збільшення доходів у зв”язку із збільшенням фактичних надходжень понад
бюджетні призначення від відшкодування втрат с/г виробництва і
спрямовування їх на відповідні видатки згідно пункту 4 статті 23 Бюджетного
кодексу України з унесенням змін в кошториси доходів і видатків
спеціального фонду сільського бюджету.
12. Дозволити виконавчому комітету сільської ради проводити фінансування
капітальних вкладень по спеціальному фонду сільського бюджету за рахунок
коштів переданих із загального до спеціального фонду сільського бюджету
відповідно до ст.71,72 Бюджетного Кодексу України, з подальшим
затвердженням таких змін на сесії сільської ради.
13. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку,
визначеному Бюджетним Кодексом України.
14. Надати право виконавчому комітету сільської ради:
- у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень
до бюджетної класифікації в частині назв кодів функціональної та
відомчої класифікації, вносити відповідні зміни в сільському бюджеті.
В окремих випадках, з метою належного і своєчасного виконання
отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України та його доручень, дозволити
проведення уточнень сільського бюджету і розподілу вільних залишків
бюджетних коштів за поданням виконавчого комітету сільської ради,
постійної комісії з питань планування, фінансів, цін та бюджету з
подальшим затвердженням її рішень на сесійних засіданнях сільської
ради.
15. Здійснювати попередню оплату товарів, робіт та послуг відповідно до
постанови Кабінету міністрів України №1404 від 23.04.2014р.№117 «Про
здійснювання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти», із змінами та доповненнями.
16. На кінець бюджетного періоду УДКСУ м.Івано-Франківська зберігає
залишки коштів на рахунках міського бюджету для покриття відповідних
витрат в частині періоду з урахуванням їх цільових призначень. У разі
відсутності бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки
коштів перераховуються до сільського бюджету.
17. Дозволити самостійне ведення бухгалтерського обліку з 01.01.2017 року
Вовчинецькому дошкільному навчальному закладу «Ластів’ятко».
18. Вовчинецькій сільській раді здійснювати фінансування дошкільного
закладу за бюджетними призначеннями, затвердженими кошторисом.
19. Розпоряднику бюджетних коштів вести бухгалтерський облік відповідно
до правил, встановлених Державним Казначейством України, та складати
звітність відповідно до єдиної методики.

20. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21.
Рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2017 рік»
опублікувати в газеті «Західний кур’єр».
22. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2016р
№ 8-4/2016

8-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про затвердження структури
органів виконавчої влади,
загальної чисельності апарату влади
та її виконавчих органів
Заслухавши інформацію сільського голови Назара М.М.,
врахувавши пропозицію депутатів сільської ради, сільська рада
вирішила:
•

Затвердити структуру та чисельність апарату сільської ради на

2017 рік в кількості 10,0 штатних одиниць а саме:
Кількість
штатних
посад

Назва структурного
підрозділу та посад

з/п
1

2
сільський голова
секретар сільської ради
головний бухгалтер
спеціаліст-бухгалтер
спеціаліст землевпорядник
юрист
завідувач військовим
обліком
рахівник-касир
діловод
прибиральник
опалювач
разом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Сільський голова

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
10,0

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 23 грудня 2016р
№ 8-5/2016

8-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про затвердження загальної
чисельності працівників
будинку культури с.Вовчинець
Заслухавши інформацію сільського голови Назара М.М.,
врахувавши думку депутатів сільської ради, сільська рада

вирішила:

•

Затвердити структуру та чисельність працівників будинку культури
с.Вовчинець на 2017 рік в кількості 9 штатних одиниць, а саме:

№
з/п

Назва структурного
підрозділу та посад
1

2
директор будинку
культури
акомпоніатор
керівник хору
прибиральниця
оператор котельні
робітник по
обслуговуванню
разом

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сільський голова

Кількість
штатних
одиниць
3
1
1
1
2
3
1
9

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2016р
№ 8-6 / 2016

Про надбавку до заробітної плати
та преміювання сільського голови

8-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Заслухавши інформацію головного бухгалтера, відповідно до
Постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р № 268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади , органів прокуратури,судів та інших органів», та від
19.07.2006 р. № 984 « Деякі питання оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» , сільська
рада
вирішила:
•

•

•

Встановити з 01.01.2017р. сільському голові надбавки та доплати:
• 25 відсотків від посадового окладу за вислугу років;
• 110, 00 грн за 7 ранг держслужбовця.
• 50 відсотків за інтенсивність та особистий вклад в загальні
роботи.
Надати в 2017 році сільському голові допомогу на оздоровлення та
матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових умов
проживання в розмірах середньомісячної заробітної плати і щомісячно
преміювати його в розмірі 100% від посадового окладу за результатами
праці в межах затвердженого фонду оплати праці відповідно до
положення «Про преміювання працівників апарату виконавчого
комітету Вовчинецької сільської ради, сільського голови та секретаря
сільської ради», та здійснювати преміювання до державних і
професійних свят.
Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань планування бюджету Місюк О.В.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 23 грудня 2016р
№ 8-7/2016

8-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», пунктом 6 статті 18 Закону України «Про освіту», статтями 12, 13
Закону України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний
навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
12.03.2003 року No 305, сільська рада
вирішила:
•
•

Затвердити штатний розпис комунального дошкільного навчального
закладу №1 «Ластів’ятко” в с.Вовчинець, згідно з Додатком
Контроль за виконанням покласти на Директора(завідувача) КДНЗ.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток
до рішення 8-ї сесії сільської ради
7-го демократичного скликання
від 23.12.2016р «Про затвердження
штатного розпису КДНЗ «Ластів’ятко»
ШТАТНИЙ РОЗПИС
комунального дошкільного навчального закладу «ЛАСТІВ’ЯТКО»

№
з/п
1.

Найменування посад
Директор (завідувач)

Кількість штатних
одиниць
1

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Найменування посад
Директор (завідувач)
вихователь-методист
старша медична сестра
завідувач господарством
діловод
кухар
підсобний робітник
комірник
кастелянка
машиніст з прання та
ремонту одягу
вихователі
помічник вихователя до
3років
помічник вихователя від
3років
музичний керівник
інструктор з фізкультури
керівник гуртка
практичний психолог
сестра медична з
дієтичного харчування
прибиральниця службових
приміщень
головний бухгалтер
робітник з комплексного
обслуговування будівель
оператор котельні газової
слюсар електромонтер
Двірник
сторож
медсестра
Робітник з комплексного
обслуговування
прибиральник басейну
оператор хлораторної
установки

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26
27
27.
28.

Кількість штатних
одиниць
1
1
1
1
0,5
3
1,5
0,5
0,5
1
16
2
6
1
2
1
0,5
0,5
2
1
1,5
3
0,5
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5

.
Всього штатних одиниць

Секретар сільської ради

53.50

Людмила Хлібкевич

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради

РІШЕННЯ
Від 23 грудня 2016р
№ 8-8/2016

8-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про надання пільг зі сплати
земельного податку в 2017 році

З метою створення умов для ефективної реалізації повноважень місцевого
самоврядування територіальної громади села в галузі земельних відносин,
створення належних умов для розвитку підприємницької діяльності
суб`єктам господарювання, керуючись Земельним кодексом України, ст.
ст.12.4, 30, 282, 284 Податковим кодексом України, Законом України "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи", ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", сільська рада

в и р і ш и л а:

1.Звільнити від сплати земельного податку в розмірі 100 відсотків:
1.1. Благодійні організації, громадські організації правозахисної та /або
культурно- просвітницької спрямованості, які включені в реєстр
неприбуткових установ та організацій .
1.2. Підприємства, засновниками яких є органи місцевого самоврядування , за
умови, що частка комунальної власності в них становить 100 відсотків.
1.3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи
прокуратури, органи Міністерства внутрішніх справ, органи Державної
служби з надзвичайних ситуацій, органи Служби безпеки України, військові
формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України,
які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів.
1.4. Громадські організації фізкультурно- спортивної спрямованості ,які є
неприбутковими та дитячо-юнацькі спортивні школи за земельні ділянки, які
перебувають у них в користуванні та на яких розміщені спортивні споруди, що
використовуються для навчально- тренувального процес.
1.5.Суб’єктам плати за землю для обслуговування ботанічних садів,
дендрологічних парків, парків та скверів комунальної власності.
1.6.Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків,житлово-будівельні
кооперативи,обслуговуючі кооперативи, будинкові комітети, відповідно до

наявних правовстановлюючих документів на землю.
2. Надати пільги зі сплати земельного податку у розмірі 75%, гаражнобудівельним кооперативам та обслуговуючим кооперативам, відповідно до
наявних правовстановлюючих документів на землю.
3. Надати пільги зі сплати земельного податку у розмірі 50% вищим
навчальним закладам І-ІV рівня акредитації, незалежно від форми власності,
відповідно до правовстановлюючих документів на землю.
4. Якщо платники податку, зазначені в п. 1 -3 даного рішення, надають в
оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за
такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами)
сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
5. Рекомендувати платникам податку, які користуються пільгами з
цього податку, вивільнені кошти спрямовувати на проведення капітального
та поточного ремонтів приміщень, впровадження заходів з енергозбереження
та зміцнення матеріально-технічної бази.
6. Виконавчому комітету Вовчинецької сільської ради оприлюднити дане
рішення в газеті "Західний кур’єр".
7. Організацію виконання рішення покласти на Державну податкову інспекцію
у м.Івано-Франківську головного управління Державної фіскальної служби в
Івано-Франківській області .
8.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної депутатської
комісії з питань планування фінансів, цін та бюджету О.Місюк.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна

ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2016р
№ 8-9 /2016

8-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про внесення змін до рішення 6-ї сесії
7-го демократичного скликання від 29.09.2016р
«Про заяви та звернення суб’єктів підприємницької
діяльності , фізичних та юридичних осіб»

Розглянувши та обговоривши звернення ОСББ «Наша затишна
домівка « про внесення змін до рішення сесії, керуючись ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, сільська рада
в и р і ш и л а:
•

Внести зміни до п.5 рішення 6-ї сесії 7-го демократичного скликання від
29.09.2016р «Про заяви та звернення суб’єктів підприємницької
діяльності , фізичних та юридичних осіб» про передачу в оренду
земельної ділянки площею 1,2418 га для обслуговування
багатоквартирних житлових будинків та викласти в наступній редакції:
«В зв’язку з передачею будинків від ТзОВ «ЛММ Сервіс» та АФ «ЗЛАК» на
баланс обслуговуючої організації ОСББ «Наша затишна домівка» , передати в
постійне користування об’єднанню співвласників багатоквартирного
житлового будинку (кадастровий номер земельної ділянки
2610190501:09:002:0384)”.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2016р
№ 8-10 /2016

8-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

про передачу громадянам
у власність та надання
в користування земельних ділянок

Розглянувши звернення фізичних осіб про надання(вилучення), зміну
цільового використання земельних ділянок, керуючись ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст..ст.12,22,81,116,118,121
Земельного Кодексу України, сільська рада
вирішила:
•

•

•

•

•

Дати дозвіл на розробку технічної документації зі встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), для
будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд громадянам, згідно Додатку 1
Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства
громадянам, згідно Додатку 2
Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських
будівель та споруд громадянам, згідно Додатку 3
Затвердити технічну документацію по встановленню меж земельних
ділянок в натурі(на місцевості) для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд громадянам,
згідно Додатку 4
Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд без підпису суміжного землекористувача
громадянам, згідно Додатку 5

• Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для ведення
садівництва без підпису суміжних землекористувачів громадянам , згідно
Додатку 6
• Погодити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства без підпису суміжних
землекористувачів громадянам, згідно Додатку 7
• Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
цільове призначення яких змінюється із земель для індивідуального
садівництва в землі для будівництва та обслуговування житлових
будинків, господарських будівель та споруд громадянам, згідно
Додатку 8
• Дати дозвіл гр.. Сокирко Володимиру Івановичу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0481 га для
ведення садівництва в садовому товаристві «Агрохімік»
•
Дати дозвіл гр..Мудрій Богдані Миколаївні на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0810га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, що знаходиться в с.Вовчинець, на
вул..Новоселицькій, 7.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення 8-ї сесії
сільської ради 7-го
демократичного скликання
№ 8-10/2016
від 23.12.2016р.

Дати дозвіл на розробку технічної документації зі встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд
громадянам, згідно списку:
•

Гр..Каширець Олесі Володимирівні, Пташнику Ігорю Володимировичу,
орієнтовною площею 0,15 га, на
вул..Бугая, 53 в с.Вовчинець.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення 8-ї сесії
сільської ради 7-го
демократичного скликання
№ 8-10/2016
від 23.12.2016р.
Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства
громадянам, згідно списку:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гр..Пагулич Ірині Василівні(вул..Височана, 40 с.Вовчинець) ,
орієнтовною площею 0,05 га в урочищі «ГОРА»;
Гр..Диб’як Галині Василівні(вул..Симоненка 7/12, м.Івано-Франківськ),
орієнтовною площею 0,10 га на вул..Височана в с.Вовчинець.
Гр..Диб’яку Юрію Миколайовичу( вул..Симоненка 7/12 , м.ІваноФранківськ), орієнтовною площею 0,15 га в урочищі «ГОРА»;
Гр..Іванціву Мирославу Михайловичу(вул..Вовчинецька, 70
с.Вовчинець), орієнтовною площею 0,20 га на вул..Лісовій в
с.Вовчинець;
Гр..Проців Людмилі Василівні( вул..Миколайчука, 8/56, м.ІваноФранківськ),орієнтовною площею 0,20 га в урочищі «ГОРА»
Гр..Кулик Надії Василівні( вул..Гайдея, 4а, с.Вовчинець), орієнтовною
площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
Гр.Пилипонько Софії Михайлівні(вул..Шевченка, 107,
с.Вовчинець),орієнтовною площею 0,12 га в урочищі «ГОРА»;
Гр.Мелінишин Світлані Степанівні(вул..Гайдея, 4, с.Вовчинець),
орієнтовною площею 0,08 га в урочищі «ГОРА»;
Гр.Витвицькій Надії Іллівні( вул..Місячна, 14
с.Вовчинець),орієнтовною площею 0,07 га в урочищі «ГОРА»;
Гр..Халаку Роману Михайловичу(вул..Потічна, 12 с.Вовчинець),
орієнтовною площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
Гр.Говдяку Федору Михайловичу(вул..Новогродського, 15
с.Вовчинець), орієнтовною площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
Гр. Лаврик Марії Павлівні( вул..С.Бандери 10В/ 19 ,м.ІваноФранківськ),орієнтовною площею 0,08 га в урочищі «ГОРА»;
Гр..Дячишин Надії Дмитрівні( вул..Вовчинецька, 192А/10,м.Івано-

•
•

Франківськ), орієнтовною площею 0,10 га в урочищі «ГОРА»;
Гр.Гудз Марії Федорівні(вул..Миколайчука 8/61, м.Івано-Франківськ),
орієнтовною площею 0,06 га в урочищі «ГОРА»;
Гр.Киценюк Зоряні Володимирівні(вул..Бугая, 20 с.Вовчинець),
орієнтовною площею 0,10 га в урочищі «ГОРА».

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до рішення 8-ї сесії
сільської ради 7-го
демократичного скликання
№ 8-10/2016
від 23.12.2016р.

Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель
та споруд громадянам, згідно списку :
•

Площею 0,0910 га на вул..Місячній,1 в с.Вовчинець та передати у
власність гр..Кінюк Марії Михайлівні.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:002:0390.

•

Площею 0,1722 га на вул.. Гайдея, 87 в с.Вовчинець та передати у
власність гр..Бойку Мирославу Михайловичу.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:005:0489.

•

Площею 0,0618 га на вул.. Вовчинецькій, 60 в с.Вовчинець та передати
у власність гр..Храбатину Ярославу Івановичу.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:10:002:0204.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 4
до рішення 8-ї сесії
сільської ради 7-го
демократичного скликання
№ 8-10/2016
від 23.12.2016р.
Затвердити технічну документацію по встановленню меж земельних
ділянок в натурі(на місцевості) для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд громадянам,
згідно списку:
•

Площею 0,1328 га на вул..Новоселицькій, 26 в с.Вовчинець та передати
у спільну сумісну власність гр..Бережницькому Василю Ярославовичу,
гр..Храбатин Марії Дмитрівні .
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:001:0395.
•

Площею 0,1327 га на вул..Новоселицькій ,24 в с.Вовчинець та передати
у власність гр..Бережницькому Ярославу Миколайовичу.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:001:0396.

•

Площею 0, 1256 га на вул.. Лісовій, 47 в с.Вовчинець та передати у
власність у власність гр. Витвицькому Григорію Васильовичу.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:10:002:0205.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 5
до рішення 8-ї сесії
сільської ради 7-го
демократичного скликання
№ 8-10/2016
від 23.12.2016р.
Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд без
підпису суміжного землекористувача громадянам, згідно списку:
•

Гр.Озарко Тетяні Федорівні, площею 0,1000 га на
вул..Шевченка,
95 А, без підпису по межі В-Г (відсутній в зв»язку зі смертю) та по межі
Е-А гр..Витвицької Н.Я. ( в зв’язку з перебуванням за кордоном).

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 6
до рішення 8-ї сесії
сільської ради 7-го
демократичного скликання
№ 8-10/2016
від 23.12.2016р.

Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для ведення
садівництва без підпису суміжних землекористувачів громадянам , згідно
списку:
•

Площею 0, 0589 га в садівничому товаристві «Калиновий гай» ,
гр.Миронів Марії Василівні, без підпису суміжних землекористувачів
гр..гр.Мирного О.М., Мочкур В.Д.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 7
до рішення 8-ї сесії
сільської ради 7-го
демократичного скликання
№ 8-10/2016
від 23.12.2016р.
Погодити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства без підпису суміжних
землекористувачів громадянам, згідно списку:

•

Гр. Каваці Роману Васильовичу , площею 0,1632 га на вул..Бугая, 3
без підпису гр..Костишина В.П, Костишина П.П, Чопик Л.Г.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 8
до рішення 8-ї сесії
сільської ради 7-го
демократичного скликання
№ 8-10/2016
від 23.12.2016р.

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове
призначення яких змінюється із земель для індивідуального садівництва в
землі для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських
будівель та споруд громадянам, згідно списку:

•

Гр..Цапару Михайлу Михайловичу, площею 0,0452 га на
пров.Зеленому , 4 в с.Вовчинець.
Кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:006:0315.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2016р
№ 8-10-1 /2016

Про пропозиції щодо внесення змін

8-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

до Генерального плану села Вовчинець
Розглянувши звернення громадян та організацій, проектні
пропозиції щодо коригування Генерального плану села Вовчинець, сільська
рада
в и р і ш и л а:
•

•

•
•

Звернутися до розробника Генерального плану –ДП ДНПІМ
«ДІПРОМІСТО» про внесення наступних змін до Генерального плану
села Вовчинець:
Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка розташована в
районі вул..Лісової-Вовчинецькі Гори , площею 0,1670 га,яка
використовується Білінською Галиною Дмитрівною для ведення
особистого селянського господарства,а в Генеральному плані
відображена як зелені насадження, під житлове будівництво;
Зменшити ширину дороги в садівничих товариствах «Калиновий гай»,
«Агрохімік» з 10-ти метрів до 8-ми метрів;
Вилучити частину дороги ,яка проходить з вул..Потічної по межі
с .Вовчинець-м.Івано-Франківськ на відрізку господарства по
вул..Потічній, 2.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2016р
№ 8-10-2 /2016

8-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

про розробку детального плану
території в межах вулиць Лісової-Вовчинецькі гори

Керуючись ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ЗУ « Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
•

Дати дозвіл Білінській Галині Дмитрівні на розробку проекту
детального плану території в межах вул..Лісової- Вовчинецькі гори на
земельній ділянці площею 0,1670га, яка перебуває в її користуванні-для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2016р
№ 8-10-3 /2016

8-ої сесії сільської ради

7-го демократичного
скликання
Про затвердження детального плану території
(уточнення положень діючого Генерального плану)
с.Вовчинець, в межах вулиці Патріарха Володимира

Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної
діяльності», ст..26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада
вирішила:
•

Затвердити детальний план території (уточнення Генерального плану
с.Вовчинець) для будівництва індивідуального житлового будинку та
господарських будівель з гаражами на вулиці Патріарха Володимира в
с.Вовчинець.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2016р
№ 8-10-4 /2016

8-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про затвердження детального плану території
(уточнення положень діючого Генерального плану
с.Вовчинець) в межах вулиць Лісова-Мельника в с.Вовчинець
Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної
діяльності» , ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,
сільська рада
вирішила:

•

Затвердити детальний план території (уточнення Генерального плану
с.Вовчинець) для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в межах вулиць Лісова-Мельника в
с.Вовчинець.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2016р
№ 8-11 /2016

8-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

про заяви та
звернення громадян

Розглянувши та обговоривши заяви та звернення громадян керуючись ЗУ
«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
в и р і ш и л а:
•

•

•
•

•

•

Внести зміни до рішення 34-ї сесії від 22.09.2015 року «Про передачу
у приватну власність та надання в користування земельних ділянок
громадянам», громадянам згідно Додатку 1.
Зняти з обліку земельні ділянки, в зв’язку з письмовою згодою
заявників та передати їх до земель запасу сільської ради, внести зміни в
земельно-облікові книги сільської ради, а також погосподарські книги,
громадян згідно з Додатком 2.
Зарахувати земельні ділянки із земель запасу сільської ради за
заявниками(згідно письмової згоди) громадянам, згідно з Додатком 3.
Гр..Пилипонько Тарасу Арсеновичу – відмовити. Рекомендувати йому
звернутися до Виконавчого комітету Вовчинецької сільської ради з
відповідним пакетом документів на виділення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства на своє ім’я.
Гр..Бурмей Марії Тарасівні- відмовити. Рекомендувати звернутися до
Івано-Франківського міського суду з проханням про розподіл земельної
ділянки в натурі.
Гр..Козарик Ярославі Олексіїівні – розгляд звернення відкласти до
вивчення. Направити комісію для встановлення меж земельної ділянки.

Сільський голова

Михайло Назар

Додаток 1
до рішення 8-ї сесії
сільської ради 7-го
демократичного скликання
№ 8-11/2016

від 23.12.2016р.

Внести зміни до рішення 34-ї сесії від 22.09.2015 року «Про передачу у
приватну власність та надання в користування земельних ділянок
громадянам», громадянам згідно списку:
•

•
•
•
•

•

Гр..Станкевичу Івану Михайловичу, викласти в новій редакції: «Дати
дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо
приватизації земельної ділянки площею 0,10 га в урочищі «Гора».
Гр..Гудз Марії Федорівні-скасувати рішення сесії сільської ради
« Про передачу у власність земельних ділянок громадянам».
Гр. Ярицькій Любові Михайлівні- скасувати рішення сесії сільської
ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»
Петренко Марії Петрівній – скасувати рішення сесії сільської ради «
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам».
Гр..Витвицькому Богдану Ярославовичу- скасувати рішення сесії
сільської ради «Про передачу у власність земельних ділянок
громадянам»
Гр.Парипі Надії Михайлівні- внести зміни в рішення сесії сільської ради
«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» в частині
площі земельної ділянки, змінивши її з 0,30 га на 0,20 га.

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 2
до рішення 8-ї сесії

сільської ради 7-го
демократичного скликання
№ 8-11/2016
від 23.12.2016р.

Зняти з обліку земельні ділянки, в зв’язку з письмовою згодою заявників та
передати їх до земель запасу сільської ради, внести зміни в земельно-облікові
книги сільської ради, а також погосподарські книги, громадян згідно зі
списком:
•
•
•
•
•
•
•
•

Гр..Гудз Марії Федорівни, земельну ділянку площею 0,20 га в урочищі
«ГОРА»
Гр..Ярицької Любові Михайлівни, земельну ділянку площею
0,10 га в урочищі «ГОРА»
Гр.. Петренко Марії Петрівни, земельну ділянку площею 0,08 га в
урочищі «ГОРА»
Гр..Витвицького Богдана Ярославовича, земельну ділянку площею 0,07
га в урочищі «ГОРА»
Гр..Парипи Надії Михайлівни, земельну ділянку площею 0,10 га в
урочищі «ГОРА»
Гр..Пагулич Марії Іванівни,земельну ділянку площею 0,15 га в урочищі
«ГОРА»
Гр. Пагулич Марії Іванівни,земельну ділянку площею 0,10 га, на
вул..Височана, 40 в с.Вовчинець
Гр.Пагулич Марії Іванівни, земельну ділянку площею 0,05 га на
вул..Височана, 40 в с.Вовчинець

Секретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Додаток 3
до рішення 8-ї сесії
сільської ради 7-го
демократичного скликання
№ 8-11/2016
від 23.12.2016р.

Зарахувати земельні ділянки із земель запасу сільської ради за
заявниками(згідно письмової згоди) громадянам, згідно зі списком:

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Гр..Проців Людмилі Василівні, земельну ділянку площею 0,20 га в
урочищі «ГОРА»
Гр..Кулик Надії Василівні, земельну ділянку площею 0,10 га в урочищі
«ГОРА»
Гр..Пилипонько Софії Михайлівні, земельну ділянку площею 0,12 га в
урочищі «ГОРА» ( в зв’язку зі смертю сина, Пилипонька А.Г, помер
29.08.2016р).
Гр..Мелінишин Світлані Степанівні, земельну ділянку площею
0,08 га в урочищі «ГОРА»
Гр..Витвицькій Надії Іллівні, земельну ділянку площею 0,07 га в
урочищі «ГОРА»
Гр..Халаку Роману Михайловичу, земельну ділянку площею 0,10 га в
урочищі «ГОРА»
Гр..Киценюк Зоряні Володимирівні, земельну ділянку площею 0,10га в
урочищі «ГОРА»( раніше числилася за бабцею, Возняк Катериною
Іванівною,яка померла 21.09.2016р).
Гр.Диб’яку Юрію Миколайовичу, земельну ділянку площею 0,15 га в
урочищі «ГОРА»
Гр..Диб’як Галині Василівні,земельну ділянку площею 0,10га на
вул..Височна, 40 в с.Вовчинець
Гр..Пагулич Ірині Василівні, земельну ділянку площею 0,05 га
вул..Височана, 40 в с.Вовчинець

Cекретар сільської ради

Людмила Хлібкевич

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2016р
№ 8-12 /2016

8-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

про продаж земельної ділянки
ТзОВ «555-ІФ»

Розглянувши звернення ТзОВ «555-ІФ» щодо продажу земельної
ділянки, керуючись ст..ст.83,127,128 Земельного Кодексу України,ст..13
Закону України «Про оцінку земель», ст..ст.26,33 Закону України « Про
місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада

•
•

•

•

•

вирішила:
Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею
0,3606 га, на вул..Вовчинецькій, 225Ф в с.Вовчинець.
Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,3606 га у розмірі
553116 гривень 00 копійок на підставі експертної грошової оцінки
(висновок експерта про оціночну вартість від 14.11.2016 р).
Продати Товариству з обмеженою відповідальністю «555-ІФ»
земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею
0,3606 га на вул..Вовчинецькій, 225 Ф в с.Вовчинець за 553116,00 грн.
( п’ятсот п’ятдесят три тисячі сто шістнадцять гривень) 00коп. для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для обслуговування
викуплених нежитлових приміщень.
• Оплату здійснити – до 23.01.2017 року.
Сільському голові Назару М.М. та директору ТзОВ «555-ІФ»
Михайліву Р.В. укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки і
посвідчити його нотаріально. Термін укладення договору-2 місяці.
Договір оренди земельної ділянки від 29.12.2012р. та додаткову ігоду до
договору оренди землі від 26.10.2016р, укладені між Вовчинецькою
сільською радою та ТзОВ «555-ІФ» вважати такими, що втратили

чинність, з моменту підписання сторонами договору купівлі- продажу.

Сільський голова

Михайло Назар

Україна
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міської ради
РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2016р
№ 8-13/2016

8-ої сесії сільської ради
7-го демократичного
скликання

Про результати діяльності
Івано-Франківської
місцевої прокуратури

Заслухавши та обговоривши інформацію сільского голови « Про
результати діяльності Івано-Франківської місцевої прокуратури» упродовж
10 місяців 2016 року, у відповідності до вимог ч.3 ст.6 Закону України «Про
прокуратуру», на виконання листа Івано-Франківської місцевої
прокуратури № 02.2-13/2016 від 13.12.2016року, сільська рада
в и р і ш и л а:
•
•
•

Інформацію про результати діяльності Івано-Франківської місцевої
прокуратури упродовж 10 місяців прийняти до відома.
Про прийняте рішення інформувати керівника Івано-Франківської
місцевої прокуратури, старшого радника юстиції І.Стефанишина.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
сільської ради, Людмилу Хлібкевич.

Сільський голова

Михайло Назар

