Яремчанська міська рада Івано - Франківської області

сьоме скликання

ПРОТОКОЛ
шістнадцятої сесії
від 28 вересня 2017 року
Розпочато об 11.00 год
Закінчено о 13.45 год.
(ІІ засідання)
Брали участь :
- депутати міської ради – 16 особа ( список додається)
Із депутатського корпусу відсутні:М.Бойко,Г.Будзуляк,О.Гуменюк,Д.Дедерчук,
Р.Косило,О.Кухарук,М.Ланіна,Г.Мацюк,Л.Могилевич,Ю.Стефурак.
запрошені на сесію (список додається)
Сесію вів: секретар міської ради Володимир Губарчук
Сесія затвердила порядок денний :
1.Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та перерозподіл коштів.
Доповідає:Г.Кіщук,заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому
2. Про розгляд земельних питань.
Доповідає:О.Тимочко,начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
3.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель.
Доповідає: О.Тимочко,начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
4.Про участь міської ради у реалізації проекту «Транскордонна зелена
транспортна мережа-ключове рішення для доступності та сталої мобільності» у
рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-СловаччинаРумунія-Україна 2014-2020».
Доповідає:Л.Марусин,начальник відділу туризму
та зовнішніх зв»язків
Різне
1.Слухали: Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та
перерозподіл коштів.
Доповідала: Г.Кіщук,заступник начальника
фінансового управління міськвиконкому

Інформував:
В.Губарчук,довів до відома депутатів про необхідність включення в проект
рішення про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та перерозподіл
коштів субвенції в сумі 117 000 гривень,виділену із Ворохтянського селищного
бюджету спрямувавши її фінансовому управлінню міськвиконкому для
Ворохтянської міської лікарні.
Голосували: за 16- осіб, проти-0, утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №263-16/2017 додається).
2. Слухали: Про розгляд земельних питань.
Доповідала:О.Тимочко,начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Виступили:Володимир Губарчук,секретар міської ради,який запропонував
прийняти проект рішення за основу.
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0.
п.1.4 .Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки орієнтовною площею 0.0200 га для ведення особистого
селянського господарства по вул.Грушевського,Лозовському Тарасу
Андрійовичу.
Виступили: Ю.Карпін,М.Семенишин з пропозицією відкласти дане питання на
детальне вивчення.
Голосували: за пропозицію Ю.Карпіна,М.Семенишин- за 16 осіб, проти-0,
утримались-0.
п.1.6. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки орієнтовною площею 0.0801 га для індивідуального дачного
будівництва по вул.Свободи (в р-ні ТзОВ КФ «Колиба»),Гринюку Юрію
Юрійовичу.
Голосували: за 9 осіб, проти-1, утримались-6 .
п.2.16. Відкласти,в зв»язку із необхідністю детального вивчення затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0880 га
(кадастровий номер 2611000000:03:006:0115) для сінокосіння по
вул.Свободи,Гнатишин Іванні Іванівній.
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0.
п.3.19.Відкласти ,в зв»язку з тим,що справа знаходиться в суді затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі(на місцевості)земельної ділянки площею 0.1000 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і
споруд по вул.Курортна.
п.3.20. земельної ділянки площею 0.225 га для ведення особистого селянського
господарства по вул.Курортна.
п.3.21. земельної ділянки площею 0.0272 га для ведення особистого
селянського господарства по вул.Курортна,Гошовській Ользі Броніславівній.
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0 .
п.3.26.відкласти,в зв»язку із спірним питанням затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) земельної ділянки площею 0.3255 га для ведення

особистого селянського господарства по вул.Стефаника,Попович Ганні
Петрівні.
Голосували: за 15 осіб, проти-0, утримались-1.
Виступили:
А.Баюрак – за пункти 3.22-3.27 голосувати не буде,конфлікт інтересів.

п.6.1.Варіант 2
Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0.8108 га для будівництва та обслуговування
багатоквартирного житлового будинку по вул.Свободи Громадській організації
«Яремчанська регіональна спілка інвалідіа АТО»,юридична адреса:
м.Яремче,вул.Свободи,338.Проект відведення даної земельної ділянки подати
на затвердження міської ради для надання в постійне користування.
Виступили: Греджук О.В.,секретар ГО «Яремчанська регіональна спілка
інвалідів АТО».зачитав звернення від ГО «Яремчанська регіональна спілка
інвалідів АТО».
Виступили: В.Галайко,М.Семенишин,Ю.Карпін з пропозицією щоб на
засідання спілки запрошувались і депутати міської ради,а також щоб
інформація про проведені збори та про черговість надання земельних ділянок
для учасників АТО висвітлювалась на сайті міської ради..
Вирішили: рекомендувати ГО «Яремчанська регіональна спілка інвалідів
АТО» запрошувати на свої засідання депутатів міської ради та висвітлювати
інформацію про порядок надання земельних ділянок учасникам АТО на сайті
міської ради.
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0.
п.8.1.Відкласти,в зв»язку із необхідністю детального вивчення надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0.1031 га для будівництва та експлуатації
гідротехнічних,гідрометричних та лінійних споруд по вул.Рудн єва,ТзОВ
«Полярис Інвест»
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0.
п.9.2.
Інформувала:О.Тимочко,начальник
відділу
земельних
ресурсів
міськвиконкому яка подала пропозицію,що в зв»язку зі зверненням від жителів
вул.Петраша п.9.2 пропонується відкласти в зв»язку з детальним вивченням.
Голосували: за 16 осіб, проти-0, утримались-0
п.10.Відкласти,в зв»язку із необхідністю детального вивчення погодження
розміщення та обслуговування «Мотузкового парку» на земельній ділянці
орієнтовною площею 0.0865 га по вул. І.Петраша (в р-ні водоспаду
«Пробій»)ПП Стефанюку Ігорю Михайловичу.
Виступили: Ю.Карпін,який запропонував щоб погодити розміщення та
обслуговування «Мотузкового парку» ПП Стефанюку І.М. терміном на 3 роки.
Виступили:-Володимир Губарчук,секретар міської ради,який наголосив що є
два варіанти і ставимо на голосування.
Голосуємо за те,щоб п.10 відкласти.
Голосували: за 2 осіб, проти-10, утримались-4.

Голосуємо за те,щоб погодити розміщення та обслуговування «Мотузкового
парку» ПП Стефанюку І.М. терміном на 3 роки.
Голосували: за 11 осіб, проти-2, утримались-3
п.11Надати в оренду терміном на 5 років затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0.0555 га (кадастровий номер
2611000000:05:011:0191) по вул. Свободи,264 А для будівництва та
обслуговування будівель кредитно-фінансових установ(обслуговування будівлі
ПАТ «Укрсоцбанку»),Публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк»
Голосували: за 15 осіб, проти-0, утримались-1.
Виступили:
А,Андрухович за пункт 4.2.,п.11.голосувати не буду,конфлікт інтересів.
В.Галайко за пункт 5.4.,5.5, голосувати не буду ,конфлікт інтересів.
Голосували: проект рішення в цілому на голосування.
Голосували: за 16 осіб,проти-0,утримались-0.
Вирішили: (рішення міської ради №264-16/2017 додається)
3 Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель.
Доповідала:О.Тимочко,начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Виступили: Ю.Карпін,В.Попадюк подали пропозицію,оскільки вони не згідні з
п.12, п.12.1,п.13,п13.1 проекту рішення поставити на голосування проект
рішення за основу,а потім оремо п.12,п12.1,п.13,п.13.1.
Виступили: О.Ільчук,подала пропозицію,щоб відкласти проект рішення з метою
детального вивчення.
Слухали:В.Губарчук , запропонував голосувати за пропозицію
Ю.Карпіна,В.Попадюк.
Голосували: за те ,щоб п.12,п.12.1,п.13,п.13.1 виділити і окремо по них
голосувати.
Голосували: за-11 осіб ,проти-4,утримався-1.
Вирішили: пропозиція Ю.Карпіна,В.Попадюка не підтримана.
Слухали:В.Губарчук , тепер голосуємо за проект рішення в цілому.
Голосували: за-12 осіб ,проти-2 ,утримався-2.
Вирішили: рішення не прийнято.
4. Слухали: Про участь міської ради у реалізації проекту «Транскордонна
зелена транспортна мережа-ключове рішення для доступності та сталої
мобільності» у рамках Програми транскордонного співробітництва УгорщинаСловаччина-Румунія-Україна 2014-2020».
Доповідав:Л.Марусин
начальник відділу туризму та
зовнішніх зв»язків

міськвиконкому
Голосували: За-14 осіб,проти-0,утримались-2.
Вирішили: ( рішення міської ради №265-16/2017 додається ).
Різне
Інформував:
По пункту 13.,13.1проекту рішення про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель виступив
Малецький Я.Г.,житель м.Яремче,вул.Довбуша 47б,повідомив про те,що
депутати міської ради неправдиво інформовані з даного питання.Земельна
ділянка знаходиться в приватній власності його батька Малецького Я.Г.,який
має державний акт виданий в 1994 році.І тому на дану земельну ділянку не
можна надавати дозвіл на територіальну громаду чи на Яремчанську міську
раду на виготовлення технічної документації,оскільки вона знаходиться в
приватній власності.
Виступили:
А.Стельмащук, проінформував присутніх про відповіді,які надійшли на
звернення міської ради і запропонував на слідуючому засіданні міської ради
розглянути звернення по доцільному використанню 1.5 га землі по
вул.Курортній в місті Яремчі.Звернув увагу на те ,щоб на засіданнях ради
завжди були присутні начальники відділів та управлінь міськвиконкому.
В.Павлюк,звернув увагу на занедбалості 2.7 га землі на базі оздоровчого
комплексу Національного Банку України «Прикарпаття».
Вирішили:інформацію А.Стельмащук,В.Павлюк взяти до відома.
Виступили:
Ю.Карпін,В.Галайко,В.Павлюк оскільки є багато питань до комунальних служб
міста нам необхідно заслухати звіт про їхню роботу та штатну чисельність
працівників.Зокрема є важливими питаннями по прибиранню сміття.Особливо
біля цвинтаря),по вивозу твердих побутових відходів,по поступовому підняттю
цін на тарифи за вивіз сміття.Чому на депутатські запити ідуть тільки
відписки,а робота не виконується.
Вирішили:
Відділу містобудування.архітектури,будівництва та житлово-комунального
господарства (Ю.Сіщук) провести нараду з комунальними службами міста по
якісному виконанню свої обов»язків.
МКП (Д.Холява) КП «Благоустрій» (М.Палійчук) підготувати на слідуюче
засідання міської ради звіт про роботу підприємств.
Секретар міської ради

Володимир Губарчук

Протокол вела
головний спеціаліст організаційного
відділу міськвиконкому

Мар»яна Кузьмич

