Яремчанська міська рада Івано-франківської області
сьоме скликання
ПРОТОКОЛ
другого засідання двадцять першої сесії
від 29 березня 2018 року
Розпочато о 11.20 год
Закінчено об 12.20 год.
Брали участь :
 депутати міської ради – 19 осіб (список додається)
із складу депутатського корпусу міської ради відсутні: Г.Будзуляк, В.Губарчук,
О.Гуменюк, Д.Дедерчук, Л.Могилевич, А.Стельмащук, А.Сорохманюк
Запрошені: (список додається)
Сесію вів міський голова Василь Онутчак, який запропонував затвердити
порядок денний другого засідання 21 сесії
Голосували: за – 20, проти – 0; утримались-0
Сесія затвердила порядок денний:
1.Про виконання міського бюджету за 2017 рік
Доповідає: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
2. Про спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського
бюджету та перерозподіл коштів
Доповідає: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
3. Про Програму економічного та соціального розвитку міста Яремче на 2018
рік
Доповідає: О.Малецька, в.о.начальника відділу
економічного розвитку міськвиконкому
4. Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
за рахунок коштів міського бюджету на 2018 рік
Доповідає: О.Торованин, начальник
управління праці та соціального захисту
населення міськвиконкому
5. Про Порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним транспортом
загального користування за рахунок коштів міського бюджету
Доповідає: О.Торованин, начальник
управління праці та соціального захисту
населення міськвиконкому
6. Про створення амбулаторії загальної практики сімейної медицини м.Яремче
Доповідає: О.Соколюк, головний лікар ЦМЛ

7. Про створення комунального некомерційного підприємства «Яремчанський
центр первинної медико-санітарної допомоги» Яремчанської міської ради
Івано-Франківської області
Доповідає: О.Соколюк, головний лікар ЦМЛ
8. Про внесення змін в п.1 рішення міської ради від 14.09.2017р. № 257-16/2017
Доповідає: О.Свідрак, начальник відділу кадрової
роботи міськвиконкому
9. Про заборону продажу споживчих товарів, вироблених у Росії та
російського походження, ведення російського бізнесу, а також відтворення
російської музики на території Яремчанської міської ради
Доповідає: П.Куртяк, депутат міської ради
10. Депутатські запити
Різне
1.Слухали: Про виконання міського бюджету за 2017 рік
Доповідала: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
Голосували: за – 20, проти – 0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради № 332-21/2018 додається)
2. Слухали: Про спрямування вільного залишку коштів загального фонду
міського бюджету та перерозподіл коштів
Доповідала: Г.Бойчук, начальник фінансового
управління міськвиконкому
Голосували: за – 20, проти – 0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради № 333-21/2018 додається)
3. Слухали:Про Програму економічного та соціального розвитку міста Яремче
на 2018 рік
Доповідала: О.Малецька, в.о.начальника відділу
економічного розвитку міськвиконкому
Виступили: Н.Яремчук, депутат міської ради, який запропонував доповнити
проект аналітичною довідкою та систематизувати дані по кожній галузі окремо
Вирішили: відділу економічного розвитку міськвиконкому (О.Малецька)
внести поправки в дану програму
Голосували: за – 20, проти – 0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради № 334-21/2018 додається)
4. Слухали: Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
за рахунок коштів міського бюджету на 2018 рік
Доповідала: О.Торованин, начальник
управління праці та соціального захисту
населення міськвиконкому
Голосували: за – 20, проти – 0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради № 335-21/2018 додається)

5. Слухали: Про Порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним
транспортом загального користування за рахунок коштів міського бюджету
Доповідала: О.Торованин, начальник
управління праці та соціального захисту
населення міськвиконкому
Голосували: за – 20, проти – 0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради № 336-21/2018 додається)
6. Слухали: Про створення амбулаторії загальної практики сімейної медицини
м.Яремче
Доповідав: О.Соколюк, головний лікар ЦМЛ
Голосували: за – 20, проти – 0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради № 337-21/2018 додається)
7. Слухали:Про створення комунального некомерційного підприємства
«Яремчанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Яремчанської
міської ради Івано-Франківської області
Доповідав: О.Соколюк, головний лікар ЦМЛ
Голосували: за – 20, проти – 0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради № 338-21/2018 додається)
8. Слухали: Про внесення змін в п.1 рішення міської ради від 14.09.2017р. №
257-16/2017
Доповідала: О.Свідрак, начальник відділу
кадрової роботи міськвиконкому
Голосували: за – 18, проти – 0, утримались-2
Вирішили: (рішення міської ради № 339-21/2018 додається)
9. Слухали: Про заборону продажу споживчих товарів, вироблених у Росії та
російського походження, ведення російського бізнесу, а також відтворення
російської музики на території Яремчанської міської ради
Доповідав: П.Куртяк, депутат міської ради
Виступили: Ю.Карпін, депутат міської ради, який запропонував на наступну
сесію підготувати звернення до КМУ з даного питання;
-Г.Мацюк, депутат міської ради, яка внесла пропозицію замінити «заборонити»
на «рекомендувати»
Голосували: за – 20, проти – 0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради № 340-21/2018 додається)
10. Слухали: Про депутатський запит П.Куртяка
Виступили: В.Онутчак, міський голова,- запропонував доповнити даний запит
– «та учасників бойових дій, інвалідів війни, осіб з інвалідністю І та ІІ груп,
осіб з інвалідністю до 18 років, багатодітні сім’ї, учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС».
Голосували: за – 20, проти – 0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради № 341-21/2018 додається)
11. Слухали: Про звернення депутатів Яремчанської міської ради до
Президента України, Кабінету Міністрів України і міністрів, Верховної Ради
України і народних депутатів України, Ради національної безпеки і оборони
щодо захисту інституції сім'ї в Україні

Доповідав: А.Баюрак, депутат міської ради
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались-12
Вирішили: (рішення не прийнято)
Різне
Виступили: Василь Онутчак , міський голова, який довів до відома присутніх
про створення депутатської групи «Наше місто» та ознайомив присутніх з
листом- відповіддю Генеральної прокуратури України на рішення міської ради
від 23.02..2018р. №315-20/2018 «Про звернення міської ради щодо засудження
факту прибуття в с. Микуличин на уч. Полумистий, Яремчанської міської ради,
Івано-Франківської області, громадського формування «Національні дружини»
з порушенням вимог чинного законодавства, щодо формування «Національні
дружини»;
- Марія Семенишин, депутат міської ради, яка запропонувала надати слово гр.
О.Бойко;
-О.Бойко, громадянин міста Яремче, який звернувся до депутатів питанням,
щодо виділення йому житла в м.Яремче;
Виступили: Віра Галайко, депутат міської ради, яка запропонувала провести
ревізію комунального майна;
-Галина Мацюк – пропоную купити житло в іншому районі, де – дешевше;
Вирішили: МКП (Д.Холява) надати відповідь гр.О.Бойку.
Слухали: В. Галайко, депутата міської ради, яка запропонувала підготувати
письмову інформацію про комунальне майно міста.
Вирішили: МКП (Д.Холява) підготувати інформацію про комунальне майно
міста.
Слухали:Н.Яремчука, депутата міської ради, який вніс пропозицію щодо
створення реєстру доріг, комунального майна та земельних ділянок у місті.
Вирішили: відділу містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук), відділу земельних
ресурсів міськвиконкому (О.Тимочко) підготувати даний реєстр
Слухали:Р.Косило, депутата міської ради, який зауважив про не допустимість
розміщення реклами на деревах
Вирішили: відділу містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук), МКП (Д.Холява) до
05.04.2018р. прибрати рекламу
Слухали:А.Баюрак, депутата міської ради, який звернув увагу на не якісну
напругу електроенергії по вул.Підділ та Стефаника у м.Яремче.
Вирішили: відділу містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук), звернутися до філії
ПАТ «Прикарпаттяобоенерго» Яремчанський РЕМ» щодо усунення даної
проблеми.
Міський голова

Василь Онутчак

Вела протокол
начальник організаційного
відділу виконкому

Ганна Баб»як

