Яремчанська міська рада Івано-франківської області
сьоме скликання

ПРОТОКОЛ
п»ятнадцятої позачергової сесії
від 26 липня 2017 року
Розпочато о 10.00 год
Закінчено в 10.50 хв.
Брали участь :
- депутати міської ради – 17
із складу депутатського корпусу міської ради відсутні: Г.Будзуляк,
О.Гуменюк,О.Ільчук,Г.Мацюк,Л.Могилевич,В.Попадюк,А.Сорохманюк,
А.Стельмащук, Ю,Стефурак.
Сесію вів секретар міської ради Володимир Губарчук
Виступили: Р.Косило,депутат міської ради, запропонував включити в
порядок денний питання різне.
Голосували: за - 11 , проти-0, утримались-6.
Вирішили: не вносити в порядок денний питання різне.
Сесія затвердила порядок денний :
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та перерозподіл
коштів.
2. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при
здійсненні будівництва об»єктів за рахунок коштів місцевого бюджету.
1.Слухали: Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та
перерозподіл коштів.
Доповідала: Г.Бойчук, начальник
фінансового управління
міськвиконкому,яка подала пропозицію
доповнити п.7 рішення.
Слухали: Оксану Кухарук, депутата міської ради, яка підняла питання щодо
розподілу коштів на перевидання книги.
Виступив: В.Губарчук, секретар міської ради, який запропонував прийняти
проект рішення за основу, а за пропозиції Г.Бойчук та О.Кухарук голосувати
окремо.
Голосували: за прийняття проекту рішення за основу.
За-15, проти-0, утримались- 2

Голосували:за пропозицію Г.Бойчук.
За- 17,проти-0,утримались-0.
Голосували:за пропозицію О.Кухарук.
За- 13, проти-0, утримались-4
Вирішили: (рішення міської ради №250-15/2017 додається).
2.Слухали: Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при
здійсненні будівництва об»єктів за рахунок коштів місцевого бюджету.
Доповідав;Ю.Сіщук,начальник відділу
містобудування,архітектури,будівництва
та ЖКГ
Голосували: за-17,проти-0,утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №251-15/2017 додається).

Слухали: Р.Косила, депутата міської ради, який підняв питання :
- про виділення коштів в розмірі 130 тисяч гривень на заміну водопроводу
по вул.Ковпака;
- про виділення коштів в розмірі 40 тисяч гривень для придбання лотків для
заміни водовідведення для вулиць міста;
Інформувала: Г.Бойчук,начальник фінансового управління міськвиконкому,
яка повідомила про те що ,питання про виділення коштів на вказані потреби
буде розглядатися за умови перевиконання дохідної частини бюджету.
Слухали: Р.Косила, депутата міської ради, який підняв питання :
-про виділення коштів в розмірі 30 тисяч гривень на закупівлю деревини.
Інформувала: Г.Бойчук,начальник фінансового управління міськвиконкому,
яка повідомила про те,що кошти буде профінансовано після виконання робіт
та належно оформленої документації.
Слухали: Р.Косила, депутата міської ради, який підняв питання по якій
причині в останню неділю липня не буде проводитися день міста Яремче.
Інформував; В.Губарчук,секретар міської ради,який повідомив про те,що в
зв»язку з проведенням ремонтних робіт в центральній частині міста ,а також
в 2018 році планується проведення Міжнародного гуцульського Фестивалю
цього року заходи до дня міста проводитися не будуть.
Слухали: Ю.Карпіна,депутата міської ради, який наголосив на необхідності
встановлення відеоспостереження проведення сесій ради та засідання
постійних комісій міської ради.
Інформував; В.Губарчук,секретар міської ради,який повідомив про те,що
на даний час закуплено апаратуру і на слідуючі засідання вже буде

встановлено систему відеонагляду.
Слухали: М.Ланіну,депутата міської ради, яка звернула увагу.що згідно
рішення міської ради «Про регламент міської ради та делегування окремих
повноважень» секретар міської ради щорічно звітує на сесії ради і подала
пропозицію щоб на слідуючому засіданні заслухати звіт секретаря міської
ради.

Секретар міської ради

Володимир Губарчук

Вела протокол
головний спеціаліст організаційного
відділу міськвиконкому

Мар»яна Кузьмич

