Яремчанська міська рада Івано - Франківської області

сьоме скликання

ПРОТОКОЛ
чотирнадцятої сесії
від 4 липня 2017 року
Розпочато об 11.00 год
Закінчено о 13.05 год.
Брали участь :
- депутати міської ради – 15 особа ( список додається)
Із депутатського корпусу відсутні: А.Андрухович, И.Бойко, О.Гуменюк,
Ю.Карпін, Р.Косило, М.Ланіна, Г.Мацюк, М.Німчук, В.Попадюк,
А.Сорохманюк, Н.Яремчук
- запрошені на сесію (список додається)
Сесію вів: міський голова Василь Онутчак, який запропонував прийняти
порядок денний за основу
Голосували: за- 16, проти-0 , утримались-0
Виступили: Андрій Стельмащук, депутат міської ради, який запропонував
включити в порядок денний питання про висунення недовіри депутату Юрію
Карпіну;
-Петро Куртяк, депутат міської ради, підтримав пропозицію А.Стельмащука
Голосували: за-4 , проти-0 , утримались- 12
Сесія затвердила порядок денний :
1. Про розгляд земельних питань
Доповідає:О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
2. Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 08.07.2016 р. №
128-8/2016 «Про затвердження ставок земельного податку та порядок справляння
плати за землю в частині земельного податку на території м. Яремче»
Доповідає:О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
3. Про хід виконання рішення сесії від 30.07.2015 року № 597-32/2015 «Про
міську цільову соціальну програму протидії ВІЛ – інфекції / СНІДу на 20152018 роки»
Доповідає: О.Соколюк, головний лікар ЦМЛ
4. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та перерозподіл коштів
Доповідає: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління 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: В.Губарчук, секретар міської ради

6. Про регіональну цільову Програму «Духовне життя»на 2017-2022 роки
Доповідає: О.Кухарук, начальник відділу
культури міськвиконкому
7. Про затвердження Положення «Про конкурс до дня народження уродженця
с. Микуличин, історика, краєзнавця, засновника Гуцульського дослідного
інституту в США Миколи Домашевського» та складу конкурсної комісії
Доповідає: О.Кухарук, начальник відділу
культури міськвиконкому
8. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні
будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету
Доповідає: Н.Шемрай-Макарук, головний
архітектор м.Яремче
9. Про внесення змін до структури виконавчих органів міської ради
Доповідає: О.Свідрак, начальник відділу кадрової
роботи міськвиконкому
10. Про хід виконання рішення Яремчанської міської ради від 24.12.2015 №232/2015 «Про цільову соціальну програму «Молодь Яремчанщини» на 2016-2020
роки.
Доповідає: Р.Слободян, начальник відділу молоді
та спорту міськвиконкому
11. Про хід виконання рішення Яремчанської міської ради від 24.12.2015 р.
№27-2/2015 «Про комплексну цільову соціальну програму запобігання
виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та
підвищення рівня готовності оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту Яремчанської міської ради до дій за призначенням на 2016-2020 роки»
Доповідає: Ю.Часовщиков, заступник начальника
Яремчанського відділу управління державної
служби з НСУ в Ів.-Франківській області
12. Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2017 року
Доповідає: В.Губарчук, секретар міської ради
13. Про хід виконання рішень міської ради про депутатські запити
Доповідає: В.Губарчук, секретар міської ради
14. Про утримання лісових доріг в водовідведення на ділянках доріг, що
межують із дорогами комунальної власності населених пунктів

Доповідає: Д.Дедерчук, депутат міської ради
15. Про депутатські запити
Різне
1.Слухали: Про розгляд земельних питань
Доповідала:О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Виступили:-Василь Онутчак, міський голова- пропоную прийняти проект
рішення за основу
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0.
- п.1.5. відмовити у наданні земельної ділянки площею 0.0697 га для
сінокосіння по вул. Героїв Майдану Тонюку І.І., дану земельну ділянку
запропонувати на розгляд громаді м-ну Ямна
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0.
п.1.8. відмовити у наданні земельної ділянки орієнтовною площею 0.1000 га в
м. Яремче Мельнику Т.В., жит. м. Кривий Ріг – в зв’язку із недотриманням
вимог п. 6 ст. 118 Земельного кодексу України
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0
П.1.9. відмовити у наданні земельної ділянки в м. Яремче, Нестеруку П. М, жит.
с.Гарасимів, Тлумацького р-ну (учаснику АТО) в зв’язку із недотриманням
вимог п. 6 ст. 118 Земельного кодексу України
Голосували: за 15 осіб, проти-1, утримались-0
П.1.10.Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0.1000 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по
вул. Свободи (в р-ні ТзОВ КФ «Колиба») Гринюку Ю.Ю.
Голосували: за 13 осіб, проти-0, утримались-3
П.1.11. Гнип’юк М.В. - погодити надання дозволу. Доповнити пункт проекту
рішення «Відмінити п. 1.8. рішення міської ради від 21.01.2011 № 56-2/2011
«Про затвердження переліку земель, які не передаються у власність на території
м. Яремче
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0
П.1.12.Відмовити у наданні земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
орієнтовною орієнтовною площею 0.03 га по вул. Курортна (біля буд. № 9),
Чугунову Д. С., жит. м. Яремче, дана земельна ділянка перебуває у приватній
власності та в зв’язку з тим, що справа розглядається в суді (касаційна
інстанція)
Голосували: за 15 осіб, проти-0, утримались-1
п. 2.12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0.3000 га для ведення особистого селянського господарства по вул.
Кам’янка, Боднаруку Василю Миколайовичу, жителю м. Яремче, вул. Виксюка,
3 (учаснику АТО) та передати її у власність.
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0

п.6.2. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення:
земельної ділянки орієнтовною площею
0.0792 га землі загального
користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани,
вулиці, шляхи проїзди, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки,
зелені зони, сквери, бульвари, водні об’єкти загаль-ного користування,а також
інші землі)по вул.Хмельницького,Територіальній громаді м. Яремче, в особі
Яремчанської міської ради, юридична адреса: м.Яремче, вул. Свободи,266.
Виконавчому комітету Яремчанської міської ради замовити та виготовити
проект землеустрою.
Голосували: за 15 осіб, проти-0, утримались-1
Відкласти п.6.8. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою
земельної ділянки
площею 0.1031 га для будівництва та експлуатації
гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд по вул. Руднєва, ТзОВ
«Полярис Інвест, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Пресмашівська.
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0
Виступили:-Василь Онутчак, міський голова- була пропозиція по п.7 та п.8
поновити термін дії договору оренди терміном на 5 років
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0
П.7. Поновити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0.0673 га
по вул. Свободи, 325 А, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(для будівництва та обслуговування торгівельно-виставкового центру),
Радченко Н. П., жит. Івано-Франківськ, терміном на 5 років. При умові
забезпечення вільного доступу громадян до відпочинкової території біля р.
Прут
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0
8. Поновити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0.0318 га по
вул. Свободи, 325 А, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для
будівництва та обслуговування торгівельно-виставкового центру), Зінюк У. С.,
жит. м. Івано-Франківськ терміном на 5 років. При умові забезпечення
вільного доступу громадян до відпочинкової території біля р. Прут.
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №234-14/2017 додається)
2. Слухали: Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від
08.07.2016 р. № 128-8/2016 «Про затвердження ставок земельного податку та
порядок справляння плати за землю в частині земельного податку на території
м. Яремче»
Доповідала:О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0
П.1.4.Затвердити ставку податку за земельні ділянки різного цільового призначення розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку
яких не проведено у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки площі ріллі.
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №235-14/2017 додається)
3. Слухали: Про хід виконання рішення сесії від 30.07.2015 року № 59732/2015 «Про міську цільову соціальну програму протидії ВІЛ – інфекції /
СНІДу на 2015-2018 роки»
Доповідав: О.Соколюк, головний лікар ЦМЛ

Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №236-14/2017 додається)
4. Слухали: Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та
перерозподіл коштів
Доповідала: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №237-14/2017 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
Доповідав: В.Губарчук, секретар міської ради
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №238-14/2017 додається)
6. Слухали: Про регіональну цільову Програму «Духовне життя» на 2017-2022
роки
Доповідала: О.Кухарук, начальник відділу
культури міськвиконкому
Голосували: за 15 осіб, проти-0, утримались-1
Вирішили: (рішення міської ради №239-14/2017 додається)
7. Слухали: Про затвердження Положення «Про конкурс до дня народження
уродженця с. Микуличин, історика, краєзнавця, засновника Гуцульського
дослідного інституту в США Миколи Домашевського» та складу конкурсної
комісії.
Доповідала: О.Кухарук, начальник відділу
культури міськвиконкому
Виступили: А.Стельмащук , депутат міської ради, пропоную виключити зі
складу комісії Ірену Карпу, тому що її твори містять ненормативну лексику
Голосували: за 3 осіб, проти-2, утримались-11
Голосували за проект рішення: за 16 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №240-14/2017 додається)
8. Слухали: Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при
здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету
Доповідала: Н.Шемрай-Макарук, головний
архітектор м.Яремче
Голосували: за 12 осіб, проти-1, утримались-3
Вирішили: (рішення не прийнято)
9. Слухали: Про внесення змін до структури виконавчих органів міської ради
Доповідала: О.Свідрак, начальник відділу
кадрової роботи міськвиконкому
Голосували: за15 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №241-14/2017 додається)

10.Слухали: Про хід виконання рішення сесії Яремчанської міської ради від
24.12.2015 №23-2/2015 «Про цільову соціальну програму «Молодь
Яремчанщини» на 2016-2020 роки.
Доповідав: Р.Слободян, начальник відділу
молоді та спорту міськвиконкому
Голосували: за 15 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №242-14/2017 додається)
11.Слухали: Про хід виконання рішення Яремчанської міської ради від
24.12.2015 р. №27-2/2015 «Про комплексну цільову соціальну програму
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного
характеру та підвищення рівня готовності оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту Яремчанської міської ради до дій за призначенням на 20162020 роки»
Доповідав:Ю.Чосовщиков, заступник начальника
Яремчанського відділу управління державної
служби з НСУ в Ів.-Франківській області
Голосували: за 15 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №243-14/2017 додається)
12.Слухали: Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2017 року
Доповідає: В.Губарчук, секретар міської ради
Голосували: за 15 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №244-14/2017 додається)
13.Слухали: Про хід виконання рішень міської ради про депутатські запити
Доповідає: В.Губарчук, секретар міської ради
Виступили: А.Стельмащук , депутат міської ради- деякі керівники відділів та
управлінь не надають вчасно відповіді на депутатські запити та звернення;
-Василь Онутчак, міський голова, зобов»язую керівників відділів та управлінь
надавати вчасно відповіді на депутатські запити та звернення та подати мені
інформацію, на які запити не надано відповіді.
Голосували: за 15 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №245-14/2017 додається)
14.Слухали: Про утримання лісових доріг в водовідведення на ділянках доріг,
що межують із дорогами комунальної власності населених пунктів
Доповідав: Д.Дедерчук, депутат міської ради
Виступили: П.Куртяк, депутат міської ради - пропоную доповнити рішення:
зобов»язати Карпатський НПП, ДП ”Делятинське ЛГ”, ДП ”Ворохтянське
ЛГ”: провести ремонт та утримувати в належному стані мости, кладки,
інженерні споруди
Голосували: за 15 осіб, проти-0, утримались-1.
Вирішили: (рішення міської ради №246-14/2017 додається)
15.Слухали: Про депутатський запит А.Стельмащука
Голосували: за 14 осіб, проти-0, утримались-2.
Вирішили: (рішення міської ради №247-14/2017 додається)

16.Слухали: Про депутатський запит А.Стельмащука
Голосували: за 14 осіб, проти-0, утримались-2
Вирішили: (рішення міської ради №248-14/2017 додається)
17.Слухали: Про депутатський запит А.Стельмащука
Голосували: за 14 осіб, проти-0, утримались-2
Вирішили: (рішення міської ради №249-14/2017 додається)
18.Слухали: Про депутатське звернення про переіменування усіх вулиць з
назвою “Пушкіна”
Виступили: М.Семенишин, депутат міської ради, яка зауважила, що переш ніж
змінювати назву вулиці потрібно провести опитування серед жителів даної
вулиці та отримати згоду батьків А.Шудравого.
Голосували: за 2 осіб, проти-0, утримались-14
Вирішили: (рішення не прийнято)
19.Слухали: Про депутатське звернення з вимогою проводити регулярні
грошові виплати усім пільговим категоріям громадян
Голосували: за 2 осіб, проти-0, утримались-14
Вирішили: (рішення не прийнято)
Різне
Слухали: І.Симчича, директора ДП ”Делятинське ЛГ”, який довів до відома
присутніх щодо розроблення газових родовищ у с.Микуличин фірмі «ПАРІ» та
закликав жителів Яремчанщини викривати подібні факти і повідомляти місцеву
владу.
Вирішили: інформацію І.Симчича взяти до відома.
Слухали: А.Стельмащука, П.Куртяка, депутатів міської ради, які підняли
питання щодо відвідування депутатами сесій та засідань постійних комісій
міської ради, дану інформацію оприлюднювати на сайті та в газеті
«Яремчанський вісник»
Вирішили: доручити організаційному відділу міськвиконкому (Г.Баб»як)
подавати дану інформацію на сайт міськвиконкому, часопису «Яремчанський
вісник» (О.Барановська) оприлюднювати дану інформацію.
Слухали: О.Кухарук , депутата міської ради, яка внесла пропозицію
звернутися в ПАТ «Івано-Франківськгаз» щодо відключення газу у весняний
період.
Вирішили: доручити відділу містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) підготувати
лист в ПАТ «Івано-Франківськгаз» з даного питання.
Слухали: О.Кухарук , депутата міської ради, яка внесла пропозицію
звернутися в службу автодоріг щодо тимчасової розмітки пішохідних переходів
Вирішили: доручити відділу містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) підготувати
лист в службу автомобільних доріг з даного питання.
Слухали:М.Семенишин, депутата міської ради, яка підняла питання щодо
конфлікту жительки м.Яремче, вул. Шевченка Микитюк О. В.та громадянина
Мицака В.М.
Вирішили: доручити відділу земельних ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко)
вивчити дане питання, постійній комісії з питань депутатської етики, регламенту,

самоврядування, захисту прав людини, законності та правопорядку звернутися
до правоохоронних органів щодо вирішення даного конфлікту.
Слухали: В.Галайко, депутата міської ради, яка підняла питання щодо
стихійної торгівлі у м.Яремче
Вирішили: першому заступнику міського голови Т.Клим»юку вирішити дане
питання.
Слухали:А.Баюрака, депутата міської ради, який підняв питання щодо
звучання російської музики в закладах торгівлі, громадського харчування та
транспорту
Вирішили: першому заступнику міського голови Т.Клим»юку та секретарю
міської ради В.Губарчуку здійснити перевірку даних закладів та прийняти
відповідні міри.
Слухали:А.Баюрака, депутата міської ради, який підняв питання щодо
регулярного вивозу сміття.
Вирішили: першому заступнику міського голови Т.Клим»юку вирішити дане
питання.
Міський голова

Василь Онутчак

Протокол вела
начальник організаційного
відділу міськвиконкому

Ганна Баб»як

