Яремчанська міська рада Івано - Франківської області

сьоме скликання

ПРОТОКОЛ
першого засідання тринадцятої сесії
від 27 квітня 2017 року
Розпочато об 11.20 год
Закінчено о 13.05 год.
Брали участь :
- депутати міської ради – 21 особа ( список додається)
Із депутатського корпусу відсутні: А.Андрухович,О.Гуменюк, Д.Дедерчук,
М.Климпуш, Ю.Стефурак
- запрошені на сесію (список додається)
Сесію вів: секретар міської ради Володимир Губарчук
Сесія затвердила порядок денний :
1.Про спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського
бюджету
Доповідає: Г.Кіщук, заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому
2. Про порядок виконання державної програми « Доступні ліки»
Доповідає: Г.Кіщук, заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому
3.Про розгляд земельних питань
Доповідає:О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
4.Про внесення змін до рішень міської ради про місцеві податки і збори
Доповідає:О.Малецька,в.о начальника відділу
економіки та промисловості міськвиконкому
5.Про внесення змін до рішення міської ради від 15.01.2016 року № 58-3/2016 та
від 08.11.2016 року № 159-9/2016
Доповідає:О.Малецька,в.о начальника відділу
економіки та промисловості міськвиконкому
.Про звільнення від орендної плати
Доповідає:О.Малецька,в.о начальника відділу
економіки та промисловості міськвиконкому
Про внесення змін до рішення міської ради від 08.11.2016р №143-9/2016 «Про
програму військово-патріотичного виховання молоді, допризовної
підготовки,призову в Збройні сили України на строкову військову службу,

військову службу за контрактом на території міської ради на 2017 – 2019 роки»
Доповідає: П.Савчук, начальник відділу НС ЦЗН
ОМР міськвиконкому
8.Про внесення змін до рішення міської ради від 08.11.2016р. №144-9/2016
«Про програму військово-патріотичного виховання молоді, вирішенню
питань піднесення престижу військової служби, соціально-побутових і
культурних проблем військовослужбовців на території міської ради на 2017 –
2019 роки»
Доповідає: П.Савчук, начальник відділу НС ЦЗН
ОМР міськвиконкому
Про внесення змін до «Міської програми підтримки сімей загиблих і
постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з
21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися
для захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, та
інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її проведення», затвердженої рішенням
м
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Про звернення
Доповідає: В.Губарчук, секретар міської ради
Різне
1.Слухали: Про спрямування вільного залишку коштів загального фонду
міського бюджету
Доповідала: Г.Кіщук, заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №204-13/2017 додається)
2. Слухали: Про порядок виконання державної програми « Доступні ліки»
Доповідала: Г.Кіщук, заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №205-13/2017 додається)
3 Слухали: Про розгляд земельних питань
Доповідала:О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Голосували: за 18 осіб, проти-0, утримались-3
- п. 1.11. (Гринюк Юрій Юрійович) – відкласти, в зв’язку із детальним
вивченням
Голосували: за 16 осіб, проти-3, утримались-2.
- п. 1.12 (Клівенков Олександр Євгенович) – відмовити, в зв’язку із
недотриманням вимог п. 6 ст. 118 Земельного кодексу України
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-0
- п.1.13 (Гончаренко Артем Віталійович) - відмовити, в зв’язку із
недотриманням вимог п. 6 ст. 118 Земельного кодексу України
- п.1.14 (Гончаренко Артем Віталійович) - відмовити, в зв’язку із
недотриманням вимог п. 6 ст. 118 Земельного кодексу України
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-0
- п. 1.22. (Стеценко Наталія Іванівна) доповнити «відмінити п. 6.1. рішення
міської ради від 11.02.2016 р. № 74-5/2016»
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-0
- п.1.23 (Питлюк Ігор Васильович) відмінити, в зв’язку із невідповідністю
містобудівної документації
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-0
6.6. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведенняземельної ділянки орієнтовною площею 0.0792 га землі загального
користування по вул. Б.Хмельницького, Територіальній громаді м. Яремче, в
особі Яремчанської міської ради
Голосували: за 12 осіб, проти-0, утримались-9

- п. 6.7. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
(Гайдук Богдан Зіновійович) відкласти, в зв’язку із детальним вивченням
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-0
- п. 8 (Кубрак Олег Миколайович) – надати в оренду на 20 років
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-0
- п. 10 (Кріпчук Наталія Іванівна) – надати в оренду на 3 роки
Виступили: Р.Косило, депутат міської ради, запропонував доповнити даний
пункт:- при умові проведення благоустрою даної земельної ділянки;
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-0
Виступили: - В.Губарчук, секретар міської ради ,- в зв»язку з конфліктом
інтересів за п.2.11 голосувати не буду.
-А.Баюрак, депутат міської ради ,- в зв»язку з конфліктом інтересів за п.2.6
голосувати не буду.
-А.Стельмащук, депутат міської ради ,- в зв»язку з конфліктом інтересів за п.4.8
голосувати не буду
Вирішили: (рішення міської ради №206-13/2017 додається)
4. Слухали: Про внесення змін до рішень міської ради про місцеві податки і
збори
Доповідала:О.Малецька,в.о начальника відділу
економіки та промисловості міськвиконкому
Виступили: А.Баюрак, депутат міської ради,- пропоную до п.9 зменшити
ставку до 5%
Голосували: за 1 осіб, проти-0, утримались-20, пропозиція не прийнята
За проект в цілому
Голосували: за 18 осіб, проти-0, утримались-3
Вирішили: (рішення міської ради №207-13/2017 додається)
5. Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 15.01.2016 року №
58-3/2016 та від 08.11.2016 року № 159-9/2016
Доповідала:О.Малецька,в.о начальника відділу
економіки та промисловості міськвиконкому
Виступили: Р.Косило, депутат міської ради, ,- в зв»язку з конфліктом інтересів
за п.2.2 голосувати не буду.
Голосували: за 19 осіб, проти-0, утримались-2
Вирішили: (рішення міської ради №208-13/2017 додається)
Слухали: Про звільнення від орендної плати
Доповідала:О.Малецька,в.о начальника відділу
економіки та промисловості міськвиконкому
Голосували: за 18 осіб, проти-0, утримались-3
Вирішили: (рішення міської ради №209-13/2017 додається)
Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 08.11.2016р №1439/2016 «Про програму військово-патріотичного виховання молоді, допризовної
підготовки,призову в Збройні сили України на строкову військову службу,
військову службу за контрактом на території міської ради на 2017 – 2019 роки»
Доповідав: П.Савчук, начальник відділу НС ЦЗН
ОМР міськвиконкому

Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №210-13/2017 додається)
8. Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 08.11.2016р.
№144-9/2016 «Про програму військово-патріотичного виховання молоді,
вирішенню питань піднесення престижу військової служби, соціальнопобутових і культурних проблем військовослужбовців на території міської
ради на 2017 – 2019 роки»
Доповідав: П.Савчук, начальник відділу НС ЦЗН
ОМР міськвиконкому
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №211-13/2017 додається)
Слухали: Про внесення змін до «Міської програми підтримки сімей загиблих і
постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з
21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися
для захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, та
інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її проведення», затвердженої рішенням
м
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Виступили: Володимир Губарчук, секретар міської ради – вніс пропозицію
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питання: «Про комплексну цільову соціальну програму запобігання
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виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та
підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення м.Яремче
р
АРЗ СП до дій за призначенням на 2017-2020 роки», « Про внесення змін до
.
структури виконавчих органів міської ради» Про внесення змін до рішення
міської ради від 19.11.2015 р. № 11-1/2015», «Про обрання постійних комісій
№
міської ради»

«Про виконання основних показників розвитку Яремчанщини у 2016 році та
Програму соціально – економічного і культурного розвитку міста Яремче на
2017 рік» розглянути на другому засіданні.
Голосували: за 21 осіб, проти-0, утримались-0.
Різне
Слухали: М.Бойка, депутата міської ради, голову постійної комісії з питань
депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав
людини, законності та правопорядку, який зачитав звернення від депутата
Ю.Карпіна щодо проведення відео зйомки засідань постійних комісій та сесій
міської ради.
Вирішили: дане звернення взяти до відома.
Слухали: Ю.Карпіна, депутата міської ради, який звернувся із заявою щодо
звільнення пожежної частини від сплати податку за землю.
Вирішили: доручити комісії з питань з розгляду земельних питань, екології,
рекреації,будівництва архітектури та містобудування вивчити дане питання.
Слухали: Г.Мацюк, депутата міської ради, яка підняла питання щодо
порушення процедури усиновлення дитини іноземцями в нашому регіоні.
Вирішили: доручити ССД міськвиконкому (М.Микитюк) вивчити дане
питання.
Виступили: С.Петров, житель м.Яремче, який довів до відома депутатів щодо
встановлення огорожі невідомими особами в районі тунелю.
Вирішили: доручити юридичному відділу (Р.Попадюк) та земельних ресурсів
міськвиконкому (О.Тимочко) вивчити дане питання.
Слухали: В.Галайко, депутата міської ради, яка підняла питання щодо
створення тимчасової комісії по вирішенню земельного питання громадянки
Тарікової Г.І.
Вирішили: створити тимчасову комісію по розгляду земельного питання
громадянки Тарікової Г.І. в складі:- В.Галайко та постійної комісії з розгляду
земельних питань,екології,рекреації,будівництва архітектури та містобудування
Слухали: Н.Яремчука, депутата міської ради, який звернувся щодо створення
реєстру доріг Яремчанщини та доповісти про даний реєстр на наступній сесії.
Вирішили: доручити відділу містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) підготувати
реєстр доріг Яремчанщини.
Секретар міської ради

Володимир Губарчук

Протокол вела
начальник організаційного
відділу міськвиконкому

Ганна Баб»як

