Яремчанська міська рада Івано - Франківської області

сьоме скликання
ПРОТОКОЛ
другого засідання дев»янадцятої сесії
від 28 грудня 2017 року
Розпочато об 10.15 год
Закінчено о 11.30 год.
Брали участь :
- депутати міської ради – 19 осіб ( список додається)
- Із депутатського корпусу відсутні: Г.Будзуляк, Д.Дедерчук, О.Ільчук,
Г.Мацюк, Л.Могилевич, В.Попадюк, А.Стельмащук
- запрошені на сесію (список додається)
-В.Озорович, депутат обласної ради
Сесію вів: Василь Онутчак, міський голова, який запропонував внести
додатково в порядок денний питання: « Про внесення змін у програму розвитку
туризму на території Яремчанської міської ради на 2017-2020 роки» та «Про
внесення змін до міського бюджету на 2017 рік».
Голосували: за- 18, проти-0 , утримались-2
Сесія затвердила порядок денний :
1. Про розгляд земельних питань.
Доповідає: О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
2. Про внесення змін у програму розвитку туризму на території Яремчанської
міської ради на 2017-2020 роки
Доповідає: Л.Марусин, начальник відділу
міжнародного співробітництва, туризму та
інвестицій міськвиконкому
3. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік
Доповідає: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
Різне
1.Слухали: Про розгляд земельних питань.
Доповідала: О.Тимочко, начальник відділу
земельних ресурсів міськвиконкому
Виступили: В.Онутчак, міський голова, запропонував прийняти проект рішення
за основу
Голосували: за 20 осіб, проти-0, утримались-0.
Виступили: В.Онутчак, міський голова, запропонував - п. 1.11. (Озорович В.М.)
– надати
Голосували: за 12 осіб, проти-0, утримались-3

-п.1.14 дати дозвіл (Гринюк Ю.Ю.) на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення . земельної ділянки
Голосували: за 5 осіб, проти-5, утримались-10
п. 1.19 (Романюк В.М.) – відмовити, вказані земельні ділянки надані в приватну
власність учасникам АТО
Голосували: за 20 осіб, проти-0, утримались-0
-п. 1.20 (Балик О.В.) – відмовити, вказані земельні ділянки надані в приватну
власність учасникам АТО
Голосували: за 20 осіб, проти-0, утримались-0
-п.1.28, п. 1.29 (Рушінець Б.І.) – відмовити, в зв’язку із спірним питанням заява
Надараї С.М.
Голосували: за 19 осіб, проти-0, утримались-1
-п. 1.30 (Федорчук Ю.І.) – відкласти, в зв’язку із необхідністю детального
вивчення
Голосували: за 10 осіб, проти-5, утримались-5
-надати земельну ділянку Федорчук Ю.І.
Голосували: за 4 осіб, проти- , утримались-відмовити затвердити Акт узгодження та встановлення межі земельної ділянки
п. 5.5, п. 5.6 (Рушінець Б.І.) в зв’язку із спірним питанням заява Надараї С.М.
Голосували: за 19 осіб, проти-0, утримались-1
-п. 7.4. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) земельної ділянки
орієнтовною площею 0.1300 га для розміщення та експлуатації основних та
допоміжних будівель і споруд, по вул. Свободи, 219, Державній пожежнорятувальній частині управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в Івано-Франківській області, при погодженні з КПНП
Голосували: за 18 осіб, проти-0, утримались-2
- п. 9. Поновити термін дії договору оренди земельної ділянки (ТзОВ «Дімекс»)
терміном на 3 роки, при умові проведення благоустрою території
Голосували: за 20 осіб, проти-0, утримались-0
-п.10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(Труш О.І.) терміном на 5 років
Голосували: за 18 осіб, проти-1 утримались-1
-п. 11. відмовити в наданні пільг
Голосували: за 20 осіб, проти-0, утримались-0
-п. 12. відмовити в наданні пільг
Голосували: за 20 осіб, проти-0, утримались-0
-П.13. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки орієнтовною площею 0.0183 га для будівництва
індивідуальних гаражів по вул. Свободи, Надвірнянській об’єднаній державній
податковій інспекції головного управління ДФС в Івано-Франківській області
Голосували: за 18 осіб, проти-0, утримались-2
-п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 - відкласти та створити робочу групу
Голосували: за 20 осіб, проти-0, утримались-0
Виступили: В.Онутчак, міський голова, запропонував склад робочої групи
(додається) та призначити координатором робочої групи першого заступника
міського голови Т.Клим»юка
Голосували: за 20 осіб, проти-0, утримались-0

-М.Ланіна, депутат міської ради, запропонувала за пункти 16.2, 16.3, 16.4
голосувати окремо;
-В.Галайко, депутат міської ради, запропонувала пункти 16.2, 16.3, 16.4 надати;
-п. 16.1 - Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га із
цільовим призначенням: землі загального користування (землі будь-якої
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські
пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари,
водні об’єкти загального користування, а також інші землі) від вул. Свободи між
буд. №295 та храмом Різдва св. Івана Хрестителя, Яремчанській міській раді
Голосували: за 20 осіб, проти-0, утримались-0
-Відкласти п.16.2 - на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 від вул.
Курортна (між ТзОВ «Дімекс», Яремчанській міській раді
Голосували: за 18 осіб, проти-0, утримались-2
-Відкласти п. 16.3 - на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га на
перехресті вул. Івасюка та вул. Свободи до території прилеглої до будівлі ПАТ
«Укртелеком», Яремчанській міській раді
Голосували: за 18 осіб, проти-0, утримались-2
-Відкласти п. 16.4. - на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га для
облаштування автостоянки по вул. Свободи, біля будівлі Укрпошти,
Яремчанській міській раді
Голосували: за 18 осіб, проти-0, утримались-2
-А.Андрухович, - в зв»язку з конфліктом інтересів за п.4.4. голосувати не буду
-В.Онутчак, міський голова, прошу голосуваим за проект рішення в цілому
Голосували: за 20 осіб, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №312-19/2017 додається)
2. Слухали: Про внесення змін у програму розвитку туризму на території
Яремчанської міської ради на 2017-2020 роки
Доповідав: Марусин Л.І., начальник відділу
міжнародного співробітництва, туризму та
інвестицій міськвиконкому
Голосували: за 15 осіб, проти-0, утримались- 5
Вирішили: (рішення міської ради №313-19/2017 додається)
3. Слухали: Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік
Доповідала: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
Голосували: за 18 осіб, проти-0, утримались-2
Вирішили: (рішення міської ради №314-19/2017 додається)
Різне
Слухали: Ю.Карпіна, депутат міської ради, який запропонував створити «гарячу
лінію» при МКП на час різдвяних свят.

-О.Кухарук, депутат міської ради, яка вказала на пошкодження асфальтного
покриття по вул. Вітовського фірмою газового господарства
Вирішили: доручити відділу містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) підготувати
лист з даного питання.
-В.Павлюк, депутат міської ради, який звернувся з приводу під»їздної дороги в
районі «Камінь Довбуша»
Вирішили: доручити відділу містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) підготувати
лист з даного питання.
-М.Бойко, депутат міської ради, який звернувся до поліції з приводу посиленого
патрулювання пішохідних переходів біля шкіл.
Вирішили: доручити відділу містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) підготувати
лист з даного питання.
-В.Галайко, депутат міської ради, яка вказала на стихійну торгівлю на тротуарах
міста
Вирішили: доручити відділу економічного розвитку міськвиконкому
(О.Малецька) вирішити дане питання.
-А.Баюрак, депутат міської ради, який звернувся з приводу силового кабелю у
другому під»їзді 100-кв будинку
Вирішили: доручити МПП (Д.Холява) вирішити дане питання
-І.Коренюк, депутат міської ради, який звернувся до секретаря міської ради
В.Губарчука з приводу озвучення відповіді відділу СБУ щодо запиту І.Липка 21
грудня 2017 р. стосовно російського бізнесу в с.Татарові.
-В.Галайко, депутат міської ради, яка вказала на ігнорування маршрутів
власниками квадроциклів
Вирішили: Т.Клим».к та В.Губарчук, усунути дану проблему
-А.Баюрак, депутат міської ради, який звернувся з приводу освітлення території
ЗОШ №1 в м.Яремче
Вирішили: доручити МПП (Д.Холява) вирішити дане питання
Міський голова

Василь Онутчак

Протокол вела
начальник організаційного
відділу міськвиконкому

Ганна Баб»як

